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Olje- og energidepartementet 
Pb. 8148 Dep 
0033 Oslo 
Oversendt elektronisk til postmottak@oed.dep.no 
 

Oslo, 23.08.13 
Svar på høring – Statnett SFs søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med 
Tyskland og Storbritania 
1. Innledning / sammendrag: Norwea viser til Olje- og energidepartementets (OEDs) høring av 
Statnetts søknader om konsesjoner for mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia og 
takker for anledningen til å komme med våre innspill. Vi vil med dette: 
• Støtte Statnetts søknader og anbefale OED å innvilge konsesjon så tidseffektivt så mulig og 

innenfor de tidsfrister som kreves mht. Statnetts  fremdrift. (Sml. (2) nedenfor.) 
• Understreke betydningen av at Tysklands og Storbritannias planer om innføring av s.k. 

kapasitetsmarkeder kan true lønnsomheten i kablene og bidra til mindre effektiv 
ressursutnyttelse. (Sml. (3) nedenfor.) 

• Oppfordre OED til å utnytte EUs forordning om retningslinjer for transeuropeisk 
energiinfrastruktur til å sikre rask gjennomføring av de planlagte mellomlandsforbindelsene. 

2. Støtte til søknadene: Norwea anbefaler OED til å så snart som mulig, og innenfor en tidsplan som 
tar hensyn til Statnetts fremdriftsplan, å innvilge konsesjoner til de omsøkte kabelprosjektene. Vår 
støtte til prosjektene er begrunnet i deres samfunnsøkonomiske lønnsomhet (Sml. (2.1) nedenfor); 
deres bidrag til bedret forsyningssikkerhet og ressursutnyttelse (Sml. (2.2) nedenfor) samt deres 
essensielle rolle i å legge til rette for økt og klimavennlig innfasing av ny fornybar elproduksjon i 
Norden. (Sml. (2.3) nedenfor). 
2.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet: Iht. Statnetts vedtekter1 (§2) skal foretaket ha ansvar for ”en 
samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.”  I 
Statnetts konsesjonssøknad2 er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, målt i nåverdi beregnet til 
vel 18 mrd. kroner og internrenten til 10-11 %. Norwea vurderer de samfunnsøkonomiske 
vurderingene som robuste og velbegrunnede. Dette bør tillegges vesentlig vekt i OEDs vurderinger. 
2.2 Bedret forsyningssikkerhet og ressursutnyttelse: Det norske kraftsystemet kjennetegnes ved et 
svært høyt innslag av vannkraft. Det årlige nyttbare tilsiget varierer med nedbøren år til år, og kan 
variere med så mye som 60 TWh. Dette velkjente faktum er fremhevet i Statnetts konsesjonssøknad 
og tilsvarer omtrent halvparten av landets årlige forbruk.  
Den innenlandske forsyningssikkerheten blir i Norweas øyne klart styrket gjennom etableringen av de 
to mellomlandsforbindelsene: I perioder med lite tilsig bidrar handel gjennom forbindelsene til økt 
                                                           
1 http://www.statnett.no/no/Om-Statnett/Eierskap-og-rammer/Vedtekter/ 
2 http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Konsesjonssoeknad.pdf 
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tilgang på elektrisk energi, noe som øker forsyningssikkerheten. Vi trenger ikke gå lenger tilbake i tid 
til vintrene 2010 og 2011 for å finne eksempler på at importkapasiteten var med på å sikre tilgangen 
på elektrisk energi for norske sluttkunder. 
I perioder med et overskudd av energi i Norge, vil de fornybare ressursene komme bedre til nytte hos 
våre handelspartnere. Gjennom slik handel vil man bedre kunne utnytte den eksisterende 
produksjonen på begge sider av forbindelsene. Argumentene knyttet til bedret forsyningssikkerhet 
og ressursutnyttelse bør etter Norweas syn veie svært tungt i OEDs vurderinger. 
2.3 Tilrettelegging for fornybarsatsningen og klimavennlig utveksling: Behovet for mer fornybar 
elproduksjon både for å nå globale klimamål samt mål for CO2-reduksjoner innenfor EU/EØS-området 
er velkjent gjennom en lang rekke studier.  
Mellomlandsforbindelser bidrar etter Norweas syn til dette av minst to grunner:  
• Bedre ressursutnyttelse: I perioder hvor det norske kraftsystemet har overskudd av fornybar 

energi, vil den kunne komme til nytte i andre land. Den vil direkte erstatte fossil produksjon, 
som i sin tur vil kutte klimagassutslipp i det korte bildet.  

• Tilrettelegging for ny, fornybar produksjon: De omsøkte mellomlandsforbindelser vil etter 
Norweas syn lette integrering av klimavennlig fornybar elproduksjon i både Norge; 
Storbritannia og Tyskland. I Norge handler det blant annet om å få avsetning for den 
fornybare energien vi produserer i dag og skal produsere i fremtiden, dels som følge av 
elsertifikatmarkedet. For våre handelspartnere handler det blant annet om viktig 
balanseringseffekt gjennom økt tilgang til norsk regulerbar vannkraft. Denne økte 
forsyningssikkerheten til våre handelspartnere vil lette satsningen på uregulerbar, fornybar 
energiproduksjon som vind- og solkraft. Dette vil kutte klimagassutslipp på mellomlang og 
lang sikt, blant annet ved at utslippstaket i EUs kvotemarked kan settes lavere enn i en 
situasjon uten mer fornybar energiproduksjon på plass. 

Klimahensynet alene vil derfor etter Norweas syn være tjent ved at konsesjon for de omsøkte 
forbindelsene innvilges. 
3. Forholdet til kapasitetsmarkeder og handelsløsninger: Både Tyskland og Storbritannia planlegger 
s.k. kapasitetsmarkeder. Statnetts søknader er tydelige på at innføring av slike markeder vil kunne 
påvirke lønnsomhetene i de omsøkte kablene vesentlig i negativ retning dersom kablene ikke gis 
adgang til markedet. 
Norwea mener at nasjonale kapasitetsmarkeder er dårlig egnet til å møte europeiske klima- og 
energiutfordringer, og støtter Statnett i forutsetningen om at de omsøkte kabler må anses som del av 
eventuelle markeder. Dette bør fortsatt prioriteres høyt fra OEDs side. 
Samtidig vil Norwea understreke at det er viktig med tydelighet og langsiktighet fra norsk politisk 
hold om kabelambisjoner for å unngå at EU-land i enda større grad vender seg mot nasjonale, og 
potensielt suboptimale, løsninger. Det kan ikke utelukkes at skiftende norske politiske signaler om 
ambisjonsnivået for mellomlandsforbindelser har bidratt til ønsker om mer nasjonale løsninger i 
aktuelle EU-land. 
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4. Utnyttelse av EUs infrastrukturforordning: Som tidligere kommunisert til OED mener Norwea EUs 
forordning om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur kan bidra til rask realisering av de 
her omtalte og andre mellomlandsforbindelser. Norwea oppfordrer derfor igjen OED til å bidra til en 
effektiv implementering av denne forordningen i EØS-avtalen. 
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