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Høring av Statnett SFs søknad om konsesjon for tilrettelegging av 
kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia 
 

Miljøstiftelsen ZERO mener overføringskabler mellom land er en forutsetning for et framtidig 

utslippsfritt kraftsystem. Derfor er vi svært positive til Statnetts planer om mellomlandsforbindelser 

til Tyskland og Storbritannia. ZERO støtter prosjektene fullt ut og håper OED legger alt til rette slik 

at prosjektene kan ferdigstilles innen henholdsvis 2018 og 2020.  

 

Kraftnett i alle former og på alle nivåer i land og mellom land er avgjørende infrastruktur i et 

framtidig utslippsfritt samfunn. Nettet gjør det mulig å realisere ny fornybar energi og frakte den dit 

den kan erstatte fossil energi. Ved hjelp av mellomlandsforbindelser kan Norge bidra med 

regulerbar vannkraft til kraftsystemene i våre naboland. Tilgangen på norsk vannkraft gjennom tre 

kabler har bidratt til at Danmark har kunnet bygge opp en vindkraftindustri og et hjemmemarked. 

Nå utgjør vind nesten 30 prosent av strømproduksjonen, mens kullkraftproduksjonen er redusert 

med nesten 70 prosent siden 1994. Kabler til Tyskland og Storbritannia vil bidra på samme måte.  

 

ZERO er positive til at Statnett anerkjenner at mellomlandsforbindelser til Tyskland og 

Storbritannia vil ha positiv klimaeffekt, og at mer klimavennlig kraftproduksjon er et av tre 

overordnede samfunnsmål i søknaden – sammen med forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk 

verdiskaping. Dessverre er klimanytten et godt gjemt tema i resten av konsesjonssøknaden, noe som 

samsvarer godt med ZEROs oppfatning om at den positive klimaeffekten av 

mellomlandsforbindelser – og kraftnett generelt – er underkommunisert. Vi mener både Statnett og 

OED må tydeliggjøre denne i den videre prosessen fram mot etableringen av de to 

mellomlandsforbindelsene, og også vise til positiv klimanytte i ettertid. ZERO vil utfordre norske 

myndigheter og Statnett til å jobbe sammen med mottakerlandene om å konkretisere klimaeffekten.  

 

Ettersom mellomlandsforbindelser er et viktig klimatiltak mener ZERO at utbyggingen ikke skal 

stoppe med prosjektene til Tyskland og Storbritannia. Vi ber om at Statnett gis kraftigere incentiver 

og eventuelt pålegges å utrede og planlegge nye mellomlandsprosjekter parallelt med etableringen 

av disse to prosjektene. Dette kan gjøres ved å styrke Statnetts mandat med et mer internasjonalt 

fokus og et klimafokus. ZERO mener klimahensyn må inn i Statnetts mandat på lik linje med 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet og forsyningssikkerhet, og at klimahensyn må telle som et 

selvstendig kriterium for å bygge mellomlandsforbindelser.  

 

Planleggingen av nye mellomlandsprosjekter må starte nå ellers risikerer vi å mangle prosjekter 

eller få store unødvendige forsinkelser hvis Norge skal bidra med større utvekslingskapasitet enn 

disse to prosjektene etter 2020. Hvis Norge ikke skal bidra med flere forbindelser må dette være et 

resultat av en politisk strategi og ikke et resultat av dårlig planlegging.    

 

ZERO har ingen innvendinger mot de samfunnsøkonomiske og systemtekniske analysene i 

konsesjonssøknaden.  

 

ZERO ønsker Statnett og OED lykke til med etableringen av de to mellomlandsforbindelsene!   
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Med vennlig hilsen 

 

Marte Bakken,      Einar Wilhelmsen, 

rådgiver fornybar energi,    avdelingsleder,   

ZERO       ZERO 


