
NATURVERNFORBUNDET  I  SØRTRØNDELAG 
 

Sandgata 30, 7012 Trondheim 

Tlf. 73 51 52 24   Fax 73 51 27 27   e‐post  sortrondelag@naturvern.no  03.05.2012 

 
Utenriksdepartementet 
nou2012-2@mfa.no 

 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag vil bidra med følgende innspill til 
Delkapittel 19.1 Energi i Europautredningen. 

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag mener at de storstilte planene for utbygging av 
småkraft og vindkraft truer inngrepsfri natur, vassdragsnaturen, friluftsliv og 
naturopplevelser. 

Vindkraftanleggene krever også store anleggsveier og nye kraftlinjer. 

Utbyggingsplanene er gigantiske og truer det biologiske mangfoldet.  De er heller 
ikke nødvendige for å sikre tilstrekkelig kraft til landet. Norge er et overskuddsområde 

på kraft. Både i Norge og Norden vil dette overskuddet øke. 

Etter vår mening er det heller ikke noen energikrise i Midt-Norge, men ei priskrise. I 
og med den nye linja Järpen – Klæbu og ny svensk oppdeling i prisområder er 
situasjonen vesentlig forandret når det gjelder prissituasjonen. 

Etter Naturvernforbundets mening kunne vi unngått store naturinngrep ved å erstatte 
investeringene i nett fra Namsos over Fosen og fra Sogndal over Geirangerfjorden til 
Midt – Norge med belønning for energisparing, energigjenvinning og 
energieffektivisering.  

I spørsmålet om å flytte investeringer fra linjenett til støtte til energieffektivisering har 
vi møtt motargumentet at dette ikke lar seg gjøre innefor EØS-avtalen. Dermed blir 
EØS-avtalen brukt som et politisk våpen for å unngå debatten om hva som er den 
beste løsning på de problemene rundt energiforsyninga som vi har hatt i Midt-Norge. 
Vi ber om at dette blir avklart under oppfølging av Europautredningen. 

På samme vis ser vi at EØS-avtalen blir brukt til å stanse videreføring av de 
stortingsbestemte kraftkontraktene for kraftkrevende industri. I den grad overskudd 
på elektrisitet skal eksporteres er det mer energieffektivt at dette skjer i form av 
aluminium eller ferrosilisium fra norske energieffektive verk enn gjennom strømkabler 
med stort tap. 

Den beste måten å sikre både industri og miljø er ved å inngå pakkeavtaler der det 
gis langsiktige kraftavtaler med konkurransedyktige vilkår, knyttet til konkrete krav om 
energigjenvinning og energieffektivisering og at det blir stilt effekt til rådighet dersom 
effektkrise oppstår.  Investering i energieffektivisering og energigjenvinning i 



kraftkrevende industri er ofte lønnsomt, men er avhengig av langsiktighet. Når en i 
dag må forhandle med Statkraft om kraftavtale, med ENOVA om tilskudd til 
energigjenvinning og med NVE om effektopsjoner så har dette vist seg vanskelig å få 
til. 

Men også her blir det hevdet at dette strir mot EØS-avtalen og dermed avskjæres 
den politiske debatten om hvordan vi kan utvikle og beholde en miljømessig best 
mulig industri.  Vi ber om at dette blir avklart under oppfølging av Europautredningen. 

Vi frykter for at muligheten for å stanse gigantplaner om utbygging av vindkraft og 
småkraft med tilhørende nettutbygging forsvinner dersom planene om nye store 
kraftkabler til kontinentet gjennomføres.  Det samme gjelder muligheten for å ha en 
miljømessig god kraftkrevende industri.  For å få lønnsomhet i disse eksportkablene 
er det en forutsetning med stor utbygging av vindkraft og småkraft og etablere en 
motorvei for kraft fra Namsos over Fosen til Møre og deretter over Geirangerfjorden 
til Sogndal, derifra over Hardangerfjorden til Sauda og videre til Kristiansand. 

Når disse eksportkablene først er bygd så vil det være i strid med EØS-avtalen å 
begrense krafteksport annet enn i rene krisesituasjoner. I følge Teknisk Ukeblad 
27.4.2012 så er EU nå i ferd med å nettsamarbeidet ACER myndighet til å pålegge 
utbygging av viktige nettforbindelser mellom land inklusive tilføring til disse. 

Store nye eksportkabler vil også øke presset på å etablere Norge som ”Europas 
batteri”, med storstilt effekteksport og store negative virkninger på vår unike 
vassdragsnatur selv om kontinentet har andre løsninger for å balansere kraftpro-
duksjonen og skaffe seg tilstrekkelig fornybar kraft. 

Hovedspørsmålet er om EU i ferd med å skaffe seg råderett over hvordan naturres-
sursene våre brukt.  En slik overføring av makt til EU vil avskjære den politiske 
debatten i Norge om energi, naturinngrep og naturvern.  

Etter vår mening er disse avgjørende spørsmålene, som griper rett inn i nasjonal 
råderett over våre viktigste naturressurser og naturverdier, dårlig behandlet i 
utredninga.  Vi ber om at dette blir bedre fulgt opp når Europautredningen skal 
behandles videre. 
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