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AN EKSP.

Det vises til brev av 16. oktober 2008 vedrørende høring av forslag til ny veiledning
for plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift (PUD-PAD veileder).

Statnett har ved flere an/edninger påpekt viktigheten av å se petroleumssektoren og
kraftsystemet i sammenheng. Utviklingen i petroleumsrelatert kraftforbruk og andre
tilsvarende forbruksetableringer kan gi store utfordringer for kraftsystemet, både
regionalt og nasjonalt, og kan utløse betydelige investeringer i overføringsnettet.
Det er avgjørende å ivareta samspillet mellom etablering av forbruk og utviklingen
overføringskapasitet da dette kan bidra til å:

• Realisere de mest effektive løsningene, både med hensyn til lokalisering og
valg av tekniske løsninger

• Sikre at nødvendig nett blir bygget ut i tide til at forsyningen av forbruket har
en tilfredsstillende kvalitet

På denne bakgrunn er Statnett svært positive til utkastets avsnitt 3.10.3 (Deler av
anlegg som dekkes av både petroleumsloven og energiloven) hvor prosesser i
forbindelse med tilknytning av petroleumsvirksomhet til kraftsystemet er omtalt. Det
er avgjørende for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet at
Statnett, NVE og regionale utredningsansvarlige kommer tidlig inn i prosessen, og
gis mulighet til å vurdere hvilke konsekvenser det foreslåtte tiltaket har for
kraftsystemet.

Statnett vil samtidig påpeke viktigheten av at man ikke tidlig i prosessen binder seg
opp i ett alternativ og på denne måten unnlater å vurdere andre alternativer som
kan bli aktuelle senere, for eksempel gjennom Stortingets behandling av PUDen.
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