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Høringsinnspill fra Bamble kommune Nett i Tide  
 
Det er laget et felles høringsutkast for industrien i Grenlandsregionen der Grenlandskommunene har 
politiske vedtak på at vi støtter dette felles høringsinnspillet. Bamble kommune har enstemmig vedtatt 
det fremlagte høringsinnspill vedrørende saken Nett i tide. Med referanse til telefonsamtale og skriftlige 
søknad om utsatt høringsfrist så sender Bamble kommune herved vedlagt vårt vedtak på Grenland 
regionens høringsinnspill.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hege Cecilie Timm Bjørnerud 
Næringssjef 
35965097  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: Kommunedirektør /v Tonje Steinsvåg 

Samfunn /v Hege Cecilie Timm Bjørnerud 
Samfunn /v Ingrid Marie Eidsten 
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Saksprotokoll 

Høring - NOU 2022:6 - Nett i tide - om utvikling av strømnettet 

 

Arkivsak-dok. 22/08144 
Saksbehandler Tonje Steinsvåg 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.10.2022 71/22 

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Bamble kommunestyre støtter kommunedirektørens høringssvar som er utarbeidet i 
samarbeid med aktører fra industri og næringsliv i Grenland. 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.10.2022 sak 71/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Bamble kommunestyre støtter kommunedirektørens høringssvar som er utarbeidet i 
samarbeid med aktører fra industri og næringsliv i Grenland. 
 
 
 
 
 



Fra: Hege Cecilie Timm Bjørnerud 
Sendt: 30. september 2022 11:53 
Til: postmottak@oed.dep.no 
Kopi: Hege Cecilie Timm Bjørnerud; Tonje Steinsvåg 
Emne: Søknad om utsettelse - Nett i tide -Grenlandsregionen 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Kategorier: POLITISKE MØTER; FØLGES OPP - SVARES UT 
 
Søknad om utsettelse - Nett i tide –Grenlandsregionen 
 
Med referanse til telefonsamtale (30.9.22 mellom Gro Caroline Sjølie og næringssjef i Bamble 
kommune, Hege Bjørnerud) så sender Bamble kommune her en søknad om utsettelse for å få sende 
inn høringsuttalelse fra Bamble kommune i saken vedrørende Nett i tide.  
 
Den skal opp i Formannskapet den 6. okt. Vi sender inn vedtaket med høringsuttalelsen til dere 
umiddelbart etter vedtaket er fattet og protokollført.  
 
Høringsuttalelsen er skrevet av industrien selv og alle kommunene støtter innspillet i fellesskap så 
hele region Grenland står samlet om et felles innspill. Så vår sak er en politisk formalitet der vi støtter 
opp om det felles høringsinnspillet.  
 
Jeg håper du kan bekrefte denne utsettelsen skriftlig også så vi har det dokumentert. Takk igjen for 
samtalen og utsettelsen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Hege Cecilie Timm Bjørnerud 
Næringssjef 
 

 
 
Mobil: 48095112 
epost: hege.bjornerud@bamble.kommune.no 
 
 
 
 

mailto:hege.bjornerud@bamble.kommune.no
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Arkivsak-dok. 22/08144-2 
Saksbehandler Tonje Steinsvåg 

  
Saksgang Møtedato 
Formannskapet            

 
 
   

Høring - NOU 2022:6 - Nett i tide - om utvikling av strømnettet 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Bamble kommunestyre støtter kommunedirektørens høringssvar som er utarbeidet i 
samarbeid med aktører fra industri og næringsliv i Grenland. 

 
Vedlegg:  

1. NOU 2022:6 – Nett i tide – om utvikling av strømnettet, offentlig høring (oversendelsesbrev 
med link til høringsdokument) 

2. Høringsuttalelse 
 
Referanser i saken 
 
Bakgrunn 
Olje- og energidepartementet har lagt Strømnettutvalgets utredning NOU 2022: 6 - Nett i tide - om 
utvikling av strømnettet ut på offentlig høring.  
 
Strømnettutvalget ble oppnevnt juni 2021 for blant annet: 

 vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg 
 se på prinsippene for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med 

stor usikkerhet ved forbruksutviklingen 
 vurdere mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt 

 
Høringsfristen var 30. september 2022. Bamble kommune har vært i kontakt med Olje- og 
energidepartementet, og har fått innvilget utsatt frist. 
 
Saksfremstilling 
Kommunene i Grenland har, gjennom næringssjefskollegiet i Grenland, tatt initiativ til å utarbeide 
en høringsuttalelse i samarbeid med lokal industri. 
 
Utviklingsmuligheter for kraftforedlende industri, både eksisterende og fremtidige etableringer, har 
avgjørende betydning for næringslivet i Grenland. Tilstrekkelig kapasitet i strømnettet er en 
forutsetning for at eksisterende industri kan legge om sin produksjon til mer miljøvennlige former, 
og således bidra til at man når klimamål. I tillegg er tilstrekkelig kapasitet i strømnettet en 
forutsetning for å realisere mulighetene for nye industrietableringer som del av «det grønne 
skiftet». Det er svært stor pågang i regionen av potensielle prosjekter innenfor kraftforedlende 
industri, og mange av prosjektene er karakterisert som realistiske og med høy modenhetsgrad.  
Utvikling og styrking av strømnettet i regionen er en avgjørende forutsetning for å få til dette, i 
kombinasjon med å øke produksjonen av fornybar kraft i vår landsdel. Situasjonen i dag er at det 
tar svært lang tid å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. 
 
Bamble kommune støtter Ledes modell hvor prosjekter prioriteres etter et utvalg 
modenhetskriterier. Innspillet fra industrien om å vurdere prosjekter ut fra en definisjon av 
«samfunnsnytte» er interessant, men vurderes å være en svært krevende øvelse ut fra det 
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mangfoldet av satsinger som vil være en del av løsninger og bidragsytere inn i «det grønne 
skiftet». 
 
Kommunedirektørens vurdering 
Etter kommunedirektørens vurdering er det foreslått flere gode grep i Strømnettutvalgets utredning 
som Bamble kommune kan støtte opp om, både i forhold til parallelle prosesser, klare tidsfrister, 
grep for avsjekk av realisme i omsøkte prosjekter, samt økte ressurser til 
konsesjonsmyndighetene. 
 
Industriens tilbakemelding er allikevel at hovedutfordringene som må tas tak i er at nettselskapene 
ikke har handlingsrom og incentiver til å jobbe proaktivt med å bygge ut nett innenfor identifiserte 
pressområder som Grenland. Den usikkerheten om forbrukervekst som utvalget beskriver, er i liten 
grad gjeldende i vår region. Det synes også å være en mangel ved analysene at kostnader ved 
manglende nett, dvs. utsettelse av eller bortfall av ny verdiskaping, ikke er inkludert som reelle 
samfunnsøkonomiske tap.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er ikke forbruket det mest usikre i Grenland, men tilgangen 
på nettkapasitet. 



 
 
 
 
 
 

 
 
Høringsuttalelse NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet  
 
Strømnettutvalget har levert sin utredning og svart på sitt tredelte mandat: 
 

1. Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg 
2. Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid 

med stor usikkerhet om forbruksutviklingen 
3. Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt 

 
Vår oppfatning er at utvalgets tiltak innenfor disse tre områdene bærer preg av for lite 
forståelse av alvoret i situasjonen norsk industri står ovenfor, og hva som skal til for at 
Norge skal kunne nå sine innenlandske klimamål. Dette gjelder både dagens industri sin 
mulighet til å bidra til målet om 55% reduksjon av CO2-utslipp innen 2030, og dens 
konkurransekraft inn i markeder som i større og større grad etterspør «grønne» 
produkter. I tillegg er det vanskelig å se hvordan de foreslåtte tiltakene bidrar til at det 
etableres ny, kraftforedlende industri i Norge innenfor en rimelig tidsperiode. 
 
Modne prosjekter og områder: Industrien i Grenland har i over 90 år bygd opp en unik 
kompetanse og attraktivitet basert på god og stabil krafttilgang, noe som viser seg i en 
lang rekke modne prosjekter innenfor overgang til mindre bruk av fossile innsatsmidler, 
og etablering av ny industri. Flere av disse prosjektene er nær investeringsbeslutning. 
Regionens nye industriområder er langt fremskredne, og jobbes svært aktivt med. Som 
en del av en etablert industriregion innebærer også nettinvesteringer i nye, nærliggende 
områder en begrenset risiko, da det oppleves en betydelig pågang av modne prosjekter 
også her. 
 
Begrenset usikkerhet: Utviklingen i Grenland skjer i eller i samvirkning med 
eksisterende, globalt konkurransedyktige virksomheter med store bundne kapitalverdier 
og unik industriell kompetanse. Dette gir stor tilgang av prosjekter kombinert med en høy 
modenhetsgrad og innebærer at usikkerheten om forbruksveksten innenfor denne 
regionen er lav. Det synes som om kostnader ved manglende nett (utsettelse og/eller 
bortfall av verdiskapning) ikke tatt med som reelle samfunnsøkonomiske tap. 
 
Det mest usikre i denne regionen er ikke forbruket, men tilgangen på nettkapasitet. Som 
en moden industriregion vil en økt nettkapasitet av erfaring tiltrekke seg ytterlige 
etableringer. 
 
Mer proaktivt handlingsrom: Vi anser det som helt avgjørende at nettselskapene blir 
gitt en mer proaktiv rolle – og insentiveres eller gis i oppdrag – å bygge ut nett innenfor 
identifiserte pressområder/industrielle klynger, der kostnadene i stor grad tas i forkant i 
stedet for å avvente avtaler om anleggsbidrag før prosessen kan starte. Uten en slik 
endring vil kostnadene ved flaskehalser i nettet kunne bli betydelig større enn risikoen 
ved å være i forkant av utviklingen. Det bør ses på andre finansieringsordninger enn 
prosjektspesifikke anleggsbidrag for å sikre at den nødvendige forsterkningen av 
sentralnettet knyttet til disse spesielt modne områdene kan gjøres mer sømløst og 
effektivt. 
 



 
 
 
 
 
 

Prioritering: Dagens «først-til-mølla»-prinsipp er åpenbart uegnet til å sikre nødvendig 
og rask nok utbygging av nettet og den medvirker ikke til prioriteringene vi ser må gjøres 
for tildeling av kapasitet i nettet. Vårt regionale nettselskap, Lede, har utviklet en modell 
som tar inn modenhetsbegrepet som utvalgskriterium. Dette er en klar forbedring, men 
med dagens begrensninger vil man neppe unngå at det må prioriteres basert på en 
definisjon av «samfunnsnytte» som modenhetsbegrepet ikke har tatt opp i seg. 
 
Økte ressurser: Vi støtter Strømnettutvalgets forslag om økte ressurser til 
konsesjonsmyndighetene, og ber departementet vurdere hvordan dette på kort sikt kan 
gjøres ved å hente inn ressurser fra regionale og lokale nettaktører. 
 
Parallelle prosesser: I tillegg er vi enige i at deler av konsesjonsprosessene må gjøres i 
parallell, med klare tidsfrister i behandlingen. I tillegg må det vurderes å innføre 
maksimaltider for behandling i det enkelte ledd. 
 
 
 
For industrien i Grenland  
Sverre Gotaas - Herøya Industripark, Magnar Bakke – INEOS Bamble,  
Rodney Ishak – INOVYN Norge, Frode Hegra Jacobsen – REC Solar Porsgrunn,  
Per Ole Morken – Norcem Brevik, Ole-Jacob Siljan – Yara Porsgrunn  
Kristin Saga – NHO Vestfold og Telemark 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 59 
 
oed.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
977 161 630 

Avdeling 
Energi- og 
vannressursavdelingen 

Saksbehandler 
Gro Caroline 
Sjølie 
22 24 62 91 

 
 
Offentlig høring av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av 
strømnettet 
Olje- og energidepartementet sender med dette Strømnettutvalgets utredning NOU 
2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» på høring. Utvalget avga sin 
utredning til Olje- og energidepartementet 14. juni 2022.  
 
Utredningen fra Strømnettutvalget inneholder forslag til tiltak for å redusere tiden det 
tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Videre vurderer utvalget prinsipper 
for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor 
usikkerhet ved forbruksutviklingen. Utvalget foreslår mulige forbedringer ved systemet 
for tilknytningsplikt. Utvalget foreslår enkelte lov- og forskriftsendringer.    
 
Utredningen er publisert på regjeringens hjemmesider NOU 2022: 6 – regjeringen.no 
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og 
tilrådninger. Andre som ikke er ført på adresselisten kan også avgi høringsuttalelse. 
Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.  
 
For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen på regjeringens hjemmeside: 
Høring – NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet» 
 
 
 
 
 

Se liste  
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/960- 

Dato 

14. juni 2022 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-6/id2918464/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-2022-6-nett-i-tide-om-utvikling-av-stromnettet/id2918853/
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Fristen for å kunne gi en høringsuttalelse er fredag 30. september 2022. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Christian Sæther (e.f) 
avdelingsdirektør    
 
 
 

Gro Caroline Sjølie 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste: 
Departementene 
Statsforvalterne 
Fylkeskommunene 
Kommunene 
Sametinget 
Abelia 
Agder Energi  
Arva 
Avinor AS 
Avinor, Forus Næringspark, Stavangerregionen havn  
Bane NOR SF 
Bellona 
Bergen Næringsråd  
BKK Nett  
Borregaard  
CINELDI  
Dalane Energi 
Datatilsynet 
Den norske Advokatforening  
Den Norske Turistforening 
Det norske skogselskap 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
Distriktsenergi 
Distriktssenteret 
EL & IT-Forbundet 
Energi Norge  
Energiparken ccb energy  
Enova SF 
Equinor  
Eviny  
Felles innspill til Strømnettutvalget fra 12 av Norges største nettselskap  
Finanstilsynet 
Finnmarkseiendommen 
Fiskeridirektoratet 
Forbrukerrådet 
Forsvarsbygg 
Friluftsrådenes landsforbund 
Greenpeace 
Handelshøyskolen BI 
Hardanger Industri 
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Haugaland Næringspark 
Heimdal Power  
Huseiernes Landsforbund 
IKT Norge  
Industri El  
Industri-Energi 
Innovasjon Norge 
Invest in Bergen  
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 
Jernbanedirektoratet 
Kartverket 
Klimavenner for kjernekraft  
Konkurransetilsynet 
Kraftfylka  
KS  
Kystverket 
Landbruksdirektoratet 
Landsammenslutningen av norske vindkraftkommuner 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Lede  
Leif Gunnar Liland  
Luftfartstilsynet 
Mattilsynet 
Meteorologisk institutt 
Miljødirektoratet 
Multiconsult  
Møreforskning 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 
Natur og Ungdom 
Naturressurskommunene 
Naturvernforbundet  
Nelfo  
Nodes   
Nord Hordaland Næringslag 
Nord Pool 
Nord Universitet 
Nordlandsforskning 
Norflex  
Norges Bonde- og småbrukarlag 
Norges Bondelag 
Norges forskningsråd 
Norges Handelshøyskole (NHH) 
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)  
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
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Norges Miljøvernforbund 
Norges Skogeierforbund 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 
Norsk Fjernvarme 
Norsk Friluftsliv 
Norsk Hydrogenforum  
Norsk Industri  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
Norsk Olje & Gass 
Norsk ornitologisk forening 
Norsk solenergiforening 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) 
Norske Reindriftssamers Landsforbund 
Norske Samers Riksforbund 
Norwea  
Næringsforeningene i Trøndelag og Nordmøre  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
Odfjell Oceanwind 
Ola Mørkved Rinnan  
Oljedirektoratet 
OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet NIBR 
Region Kristiansand  
Regjeringsadvokaten 
Reindriftsforvaltningen 
Riksantikvaren 
RME  
Sabima 
Salfjord  
Samfunnsbedriftene  
SINTEF Energi  
Sivilombudsmannen 
Sjømatklyngen Senja  
Smartgridsenteret  
Småkraftforeninga 
S-Nett  
Solenergiklyngen  
Standard Norge  
Statens jernbanetilsyn 
Statens vegvesen, Vegdirektoratet 
Statistisk sentralbyrå 
Statkraft SF 
Statnett SF 
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Statsbygg 
Statsskog SF 
Storbyforeningene  
Svorka 
Tekna 
Teknisk gruppe i Etne  
Universitetet i Agder (UiA) 
Universitetet i Bergen (UiB) 
Universitetet i Oslo (UiO) 
Universitetet i Stavanger (UiS) 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) 
Vestlandsforskning 
Vest-Telemarkrådet  
Virke  
WWF-Norge 
Zero  
Østlandsforskning 
Aabø Powerconsulting 
 
 


