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         12. november 2013 
 
Til Olje- og energidepartementet 
 
 
HØRINGSUTTALELSE DISPENSASJON FOR BRUK AV 
RESERVEGASSKRAFTVERKET PÅ NYHAMNA 
 
Naturvernforbundet viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev 15. oktober 
2013, Statnetts søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av 
reservegasskraftverket på Nyhamna og NVEs innstilling 3. oktober 2013. 
Naturvernforbundet leverer herved vår uttalelse hvor vi mener søknaden må avslås av 
hensyn til miljø og klima.  
 
Innledning  
Naturvernforbundet har tidligere vært mot å gi dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for 
de sterkt forurensende reservegasskraftverkene og mener at nok en utvidelse av 
vilkårene for gasskraftverket i Nyhamna ikke kan godkjennes. Vi er svært kritiske til 
prosessen og at tidligere feil nå skal kunne løses med å bruke gasskraftverket som vil gi 
store utslipp av klimagasser.  
 
Eventuelle konsekvenser for Norges rolle som gasseksportør til England og kontinentet 
gir ikke grunn til å utvide dispensasjonen for reservegasskraftverket. 
Reservegasskraftverkene skal være en nødløsning. Ulempene med en driftsstans ved 
Ormen Lange forsvarer ikke de økte klimagassutslippene fra reservegasskraftverket. Vi 
mener også at det er svært uheldig å bruke 4–5 millioner kroner ekstra per år bare på å 
holde gasskraftverket i beredskap. Dette er penger som kunne vært brukt på langsiktige 
energi- og klimatiltak som energieffektivisering i industri og husholdninger. 
 
Økte utslipp 
Dersom Olje- og energidepartementet gir Statnett dispensasjon fra konsesjonsvilkårene, 
slik Statnett ber om, vil det kunne medføre økte CO2-utslipp. Norge kan ikke tillate slike 
utslippsøkninger av klimagasser i en tid der vi ligger langt over nasjonale utslippsmål, og 
der det er et alvorlig behov for kraftige reduksjoner av utslipp. Reservegasskraftverket 
har en svært lav virkningsgrad, og CO2-utslippet vil være 85 tonn per time. I søknaden 
sies det at det kan oppstå en situasjon der ledningen er utilgjengelig i en til to måneder. 
Det vil dermed kunne føre til utslipp på over 100 000 tonn. Gasskraftverket slipper også 
ut betydelige mengder av NOx. 
 
Hvis det nå gis dispensasjon til å ta i bruk gasskraftverkene gjennom hele året, vil det 
være en omfattende utvidelse, siden det i dag er dispensasjon kun i uke 1-20.  
 
Prosessen 
Det har vært kjent i mange år at kraftsituasjonen i Midt-Norge ville komme til å bli 
anstrengt. Naturvernforbundet har fokusert på potensialet for redusert energiforbruk og 
etterlyst en plan for miljøvennlig håndtering av energisituasjonen i Midt-Norge. 
Naturvernforbundet har også foreslått at Midt-Norge blir et satsingsområde for 
klimavennlige energiløsninger. 
 
Hvis dette hadde blitt tatt hensyn til, ville kraftsituasjonen i Midt-Norge i dag ikke vært 
så anstrengt, og de forurensende gasskraftverkene kunne vært overflødige. 
 
Naturvernforbundet mener hele denne situasjonen skyldes slett arbeid. Om et utfall av 
én linje er så problematisk, burde det vært løst tidligere.  
 
Daværende lisenshaver Hydro ønsket ikke å finansiere et anleggsbidrag på 
360 millioner kroner for en 420 kV-forbindelse Ørskog–Nyhamna i 2004. Da Shell overtok 
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som operatør av Ormen Lange i 2008, gjenopptok Statnett diskusjonen om tosidig 
forsyning til Ormen Lange. Statnett argumenterte for at et stort industrianlegg av Ormen 
Langes størrelse normalt burde ha tosidig forsyning, og det ble dokumentert at man 
måtte være forberedt på langvarige strømstans ved en fortsatt ensidig forsyning. I brev 
av 1. mars 2010 oppsummerte Shell at det ikke var behov for tosidig forsyning og ba om 
at Statnett trakk tilbake konsesjonssøknaden for Ørskog–Nyhamna. Saken ble så 
avsluttet.1 
 
Dårlig planlegging bør ikke nå åpne for at reservegasskraftverket skal brukes. Da N-1 
ikke ble valgt til Nyhamna, ble det tatt en kalkulert risiko. Det er et veldig uheldig signal 
at det ikke skal få noen konsekvenser, annet enn i form av mulige økte utslipp fra 
reservegasskraftverket. 
 
Avslutningsvis vil vi bare kommentere at vi finner det merkelig at NVE anbefaler at det 
gis dispensasjon for noe det ikke er søkt om. Statnett har søkt om dispensasjon ved 
hendelser på linjen Viklandet–Fræna, mens NVE anbefaler at dispensasjonen skal gjelde 
fra Viklandet til Nyhamna. 
 
Naturvernforbundet anbefaler Olje- og energidepartementet å si nei til Statnetts søknad 
om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene.  
 
 
Med hilsen 
 
 

 
Lars Haltbrekken  
leder Naturvernforbundet 
 

                                                           

 
1
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-97-s-

20122013/14.html?id=721485 


