
 

Motvind Norge Org nr 923421068 www.motvind.org 
Ekebergveien 1a  +47 48 02 57 01 
0192 Oslo rune.motvind@gmail.com 

 
 
 
 
Olje og energidepartementet 
postmottak@oed.dep.no 
 
 
 

Oslo, 10.03.2020 
 

NorthConnect-prosjektet bør ikke få konsesjon  
 
Motvind Norge konstaterer at NorthConnect vil drive strømprisene i Norge 
opp. Kabelen legger til rette for økt press for å bygge ut mer vindkraft i 
norsk natur.  
 
Det kan i tillegge anføres ytterligere grunner til at konsesjon ikke bør gis: 
 

1) Forsyningssikkerhet: NorthConnect har ingen betydning for vår 
forsyningssikkerhet!  
Vi har aldri importert mer enn 11 TWh, og med de kablene som nå er under bygging, 
får vi en kapasitet ut/inn av landet på opp mot 80 TWh. Å hevde at vi trenger 
NorthConnect av hensyn til forsyningssikkerhet er tilnærmet absurd. 
 

2) Eksport av overskuddskraft: Vi har fra før av langt mer kapasitet mot utlandet enn 
det vi trenger for all tenkelig eksport! Vi eksporterte nærmere 21 TWh allerede i år 
2000. Den gangen hadde vi en kapasitet inn/ut av landet på 4500 MW, tilsvarende opp 
mot 40 TWh. Etter den tid har vi fått to nye kabler, Skagerak 4 og NORNED. I tillegg 
bygger nå Statnett kabler til Tyskland og England. Med disse kablene i drift, vil 
kapasiteten inn/ut av landet være på 9000 MW, dvs opp mot 80 TWh. På toppen av 
dette hevdes det at vi har for lite strøm her i landet for å gjennomføre planlagt 
elektrifisering. Det er da helt ulogisk å bygge flere kabler for eksportformål, og 
NorthConnect blir iht NVEs gjennomgang i all hovedsak en eksportkabel. 

3) Klimaaspektet: NorthConnect gir ingen reduksjon av de globale CO2-utslippene. 
Utbyggerne/konsesjonssøkerne hevder, med referanse til British National Grid, at 
NorthConnect vil redusere britiske CO2-utslipp med 2 mill tonn. Kabelen vil 
imidlertid, om den bli bygd, bare flytte nåværende eksport til andre land over til 
Skottland. Klimaeffekten av dette er i beste fall høyst usikker, og mest trolig negativ. 
Dette fordi eksportstrøm vil bli flyttet fra områder med høyere CO2-innhold enn i 
Storbritannia. Utslippene på kontinentet vil derfor gå mer opp enn de eventuelt vil gå 
ned i Skottland.  
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NVE har ikke vurdert klimaeffekten av NorthConnect. Vi er ikke kjent med om OED 
har gjort egne vurderinger, eller hentet inn eksterne/nøytrale vurderinger av 
klimaeffekten av kabelprosjektet. Det bør være nokså åpenbart at påstander fra 
konsesjonssøker om positive klimaeffekter ikke kan tillegges vekt ved 
konsesjonsvurderingen, hvis slike påstander ikke er vurdert/etterprøvd av nøytral 
fagkompetanse. 
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