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Statnetts høringsuttalelse til forskrift om ekstern
kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven

Vi viser til høring av forskrift som regulerer hvilke prosjekter som skal omfattes av nytt regelverk

om ekstern kvalitetssikring og politisk behandling av konseptvalget. Statnett avgir her vår

høringsuttalelse til forskriften. Veileder for disse sakene er fremlagt, men er ikke på høring.

Innføringen av nytt regime for myndighetsbehandling av store kraftledningssaker ble lansert i
Melding til Stortinget nr. 14 2011-2012 omtalt som Nettmeldingen. Statnett støtter intensjonene i

meldingen om å øke involveringen av interessenter i tidligfase. Formålet er å skape aksept for
behov og sørge for at berørte parter får reell innsikt i og påvirkning på valg av konsept.

Nettmeldingen slår også fast at tidsbruken til planlegging og myndighetsbehandling av nye
prosjekter må reduseres. Statnett er opptatt av prosessene må være effektive for å sikre en

rasjonell utvikling av kraftsystemet. Nye krav i forskriften gir ikke uten videre raskere utvikling og

behandling av nye prosjekter. Myndighetene må derfor utvikle en praksis for den nye ordningen
slik at den faktisk vil bidra til redusert tidsbruk, med et hensiktsmessig grensesnitt mot den
etterfølgende konsesjonsbehandling.

Forskriften omtaler at oppgraderinger av eksisterende nett er unntatt fra krav i forskriften. Statnett

støtter dette. Nye krav til planlegging av nett og dagens konsesjonsprosess vil sikre målet om
åpenhet rundt behov, involvering av interessenter med diskusjon av løsningsvalg. Statnett vil på
eget initiativ sørge for åpenhet og involvering av viktige interessenter når det gjelder konseptvalget

for prosjekter som ikke omfattes av nytt regelverk.
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Statnett arbeider for tiden blant annet med følgende prosjekter nevnt under. Vår vurdering er at
disse ikke omfattes av nytt regelverk med krav om ekstern kvalitetssikring og politisk behandling av
konseptvalget.

Sauda —Samnanger

Prosjektet er viktig for å legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon på Vestlandet, mulig nytt
industriforbruk og likere priser. Konseptvalget er ikke fattet, men blir svært trolig å oppgradere
nettet i eksisterende korridor. NVE har vurdert at tiltaket i så fall ikke er KU-pliktig.

Lyse —Sauda

Dette er en delstrekning av prosjektet som omtales som Vestre korridor i Statnett. Vestre korridor
består av mange enkeltstrekninger i nettet mellom Kristiansand og Sauda. Her er flere
delstrekninger allerede konsesjonssøkt, og første del fra Kristiansand til Feda har allerede fått
konsesjon av NVE. Løsningen vi forventer å konsesjonssøke for å øke kapasiteten på strekningen
Lyse - Sauda defineres som oppgradering i forslaget om ny forskrift. Vi viser til informasjon om
prosjektet og konseptvalgutredningen som finnes på våre nettsider.

Aurland -Sogndal

Konseptvalget for løsning av forsterkning mellom Sogndal og Aurland innebærer erstatning av
eksisterende ledning med en ny og sterkere. Sogndal stasjon erstatter dagens Fardal stasjon når
Ørskog —Sogndal står ferdig. Tiltaket gjør at vi kan løfte spenningsnivået til 420 kV fra dagens 300
kV. Det er viktig for å legge til rette for økt fornybar kraftproduksjon på Vestlandet. Informasjon om
prosjektet og konseptvalgutredningen finnes på våre nettsider.
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