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Høring - NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS - Tilbakemelding 
fra Kystverket 
Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet datert 10. desember 2019 vedrørende 
NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS (nedenfor NC) og utredning av 
rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa.  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning.  
Det er mange som har interesser i å benytte kystsonen til ulike aktiviteter og 
næringsvirksomhet, og vårt samfunnsoppdrag ivaretas blant annet ved å bruke havne- og 
farvannsloven som et virkemiddel for å avveie ulike bruksinteresser i kystsonen.  
Etablering av energianlegg i sjø forutsetter tillatelse fra Kystverket etter havne- og 
farvannsloven. Søknadsplikten omfatter kabelen, leggeprosessen og farvannsskilt. Videre 
omfattes tiltak på land dersom disse kan påvirke sikkerhet eller ferdsel til sjøs.  
Området ved Stord 

Det er lokalisert leverandørindustri i området og industrien bruker bl.a. fjordområdet til 
marine operasjoner. Basert på NVEs vurdering datert 10. desember 2019 s. 16 og 105 
sammenholdt med Kværner AS sitt brev til NVE datert 21. februar 2020, fremstår det for 
oss som uklart hvilke konsekvenser NC vil ha for leverandørindustriens aktiviteter.  
Kystverkets hovedkontors vurdering er at konsekvensene for leverandørindustrien bør 
avklares nærmere.  
Det vil ved en vurdering av om tillatelse skal gis etter havne- og farvannsloven måtte gjøres 
en interesseavveining mellom leverandørindustriens behov for fjordområdet til marine 
operasjoner og NC sitt behov for fjordbunnen til strømkabel. Det er fordelaktig om 
uklarheter avklares så tidlig som mulig, og at Olje- og energidepartementets vurdering og 
etterhvert Kystverkets vurdering bygger på samme kunnskapsgrunnlag.  
Simadalsfjorden og Eidfjord  

Det fremgår av NVEs vurdering side 106 at NC vil berøre ankringsområdet i 
Simadalsfjorden. Det er opplyst at kabelen vil bli lagt slik at den i minst mulig grad berører 
ankringsområdet, men at mulig trasé er begrenset av rasfarlige fjellsider på begge sider av 
fjorden.  

Hovedkontoret



 Side 2 

Vi antar at det ikke vil være aktuelt å ankre større fartøy her dersom kabelen blir lagt i 
området. Ankringsområdet i Simadalsfjorden er lite brukt i dag, men det kan være behov 
for ankringsplasser i området ved f.eks. økt cruisetrafikk.  
Et avbøtende tiltak kan være å etablere en eller flere permanenter forankringer i 
ankringsområdet ved Eidfjord kai. Kartutsnittet nedenfor viser ankringsområdene i 
Simadalsfjorden og Eidfjord, samt et eksempel fra Geiranger som viser hvordan et 
eventuelt avbøtende tiltak i Eidfjord kan etableres. Det er mulig at eksisterende sjøkabel i 
ankringsområdet ved Eidfjord må flyttes.  

 

Kystverket kan ved behandlingen av en søknad om tillatelse til NC vurdere om det bør 
stilles vilkår om kompenserende tiltak.  
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