
  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Telefaks: +47 23 10 96 11 

E-post: naturvern@naturvernforbundet.no – Internett: www.naturvernforbundet.no – Bank: 7874.05.56001 – Org.nr.: 938 418 837 

  

 

       Deres ref.: 15/1495- 

       Oslo, 10. desember 2015 

 

 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 

0033  OSLO 

 

 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR ØKT 

LEVERINGSPÅLITELIGHET TIL NYHAMNA 
 

Vi viser til Statnetts konseptvalgutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern 

kvalitetssikring om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna, som Olje- 

og energidepartementet har sendt på høring. 

 

Naturvernforbundet avgir herved en kort uttalelse med følgende momenter: 

 

 Naturvernforbundet setter pris på at det er gjennomført en KVU som vurderer 
behov og ser på ulike konsepter. 

 Vi tar det for gitt at det ikke blir noen forlengelse av reservegasskraftverket utover 

konsesjonen det nå har inntil Ørskog–Fardal er klar. 

 En ny 420 kV som vil rasere natur, for å være reserve for gassanlegget som skal 

sikre norsk gasseksport, er ingen akseptabel løsning. Alternativ K1 vil kunne 

komme i konflikt med flere naturreservat og naturtypelokaliteter. Tidligere studier 
viser også at alternativ K2 er konfliktfylt. 

 Naturvernforbundet har ingen innvendinger mot første trinn av det anbefalte 

konseptet, nemlig ny transformator i Isfjorden. Dette må imidlertid ikke legge 

føringer for realisering av alternativ K2 som et neste trinn. Skulle det vise seg å bli 

nødvendig å realisere trinn to, må en sjøkabel mellom Isfjorden og Nyhamna 

utredes. Vi mener det er en svakhet ved KVU-en at den ikke har vurdert et slikt 

alternativ. Dersom en økonomisk innbringende aktivitet som gasseksport utløser 

behov for forsterkninger av krafttilførselen, må det være vilje til å bruke penger på 
en løsning som hindre nye naturinngrep.  

 Når målet er rask realisering uten langvarige, konfliktfylte prosesser, bør 

konfliktfylte alternativ (K1 og K2) lukes ut nå. Samtidig bør arbeidet med utredning 

av sjøkabel mellom Isfjorden og Nyhamna startes opp.  
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