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HØRING - STATNETT SF - KONSEPTVALGUTREDNING FOR FORSYNING AV ØKT 

KRAFTFORBRUK PÅ HAUGALANDET 

 

Det vises til høringsbrev av 5. august d.å. vedrørende Statnetts konseptvalgutredning (KVU) for 

forsyningen av økt kraftforbruk på Haugalandet, den såkalte SKL-ringen. 

 

Over mange år har vår region opparbeidet en sterk posisjon for kraftkrevende industri. 

Industrien er svært viktig for regionens vekst og sysselsetning. En tilstrekkelig forsyning og et vel 

fungerende kraftnett vil være en forutsetning for å kunne utvikle industripotensialet og de 

samfunnsmessige verdiene i regionen videre. 

 

De viktigste industrielle aktørene er Hydro ASA med ny pilot og fullskala aluminiums-

produksjon på Karmøy (100 + 400 MW), Gassco AS med Kårstø-anlegget, elektrifisering av 

Utsirahøyden (200-300 MW), og Haugaland Næringspark AS med ca. 3.500 mål netto 

næringsareal som posisjoneres mot kraftkrevende industri (ca. 100 MW). I tillegg arbeides det 

med ytterligere virksomhetsutvidelser og etableringer i Karmøy kommune som vil gi økt 

energiforbruk. Hovedsakelig er dette konsentrert i Karmsund Havn, Husøy. 

 

Karmøy kommune er godt tilfreds med at de største industribedriftene er trukket tidlig inn i 

Statsnett’s utredningsarbeid, og oppfatter at industriens merknader blir hensyntatt. Herunder 

Hydros kraftbehov til både pilot og senere fullskalaanlegg, og Gassco’s bekymring for 

strømutfall, som vil kunne få store økonomiske og driftsmessige konsekvenser for Kårstø-

anlegget. 

 

Slik vi forstår, tar utredningsarbeidet også hensyn til Haugaland Kraft AS sine synspunkter og 

investeringsplaner. Som største eier i Haugaland Kraft AS (og datterselskapet Haugaland 

Næringspark AS), har det også betydning for kommunen at det tas hensyn til synergier mellom 

selskapets investeringsplaner og de alternativer Statnett vurderer. 

 

Karmøy kommune har ikke gjort noen nærmere vurdering av de miljømessige konsekvensene. 

Høringsunderlaget gir heller ikke grunnlag for en slik selvstendig vurdering. Det kan se ut som 

de miljømessige konsekvensene er hovedsakelig utenfor kommunens grenser ved alle 

alternativene. Dette må vurderes senere i prosessen. 
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Investering i nettutbygging er anvendelse av fellesskapets verdier, og det bør derfor legges opp 

til en optimal utnyttelse. Noe som taler for at framdriftsplanen for valg mellom de aktuelle 

alternativene bør tilpasses de milepæler knyttet til de industrielle utbyggingsplanene. 

 

Utover disse hensynene har Karmøy kommune ingen konkrete merknader til 

konseptvalgutredningen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Per Velde 

næringssjef 
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