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Høy 

Blå kategori 

Hei! 

Ved en feil hos oss har høringsuttalelse fra Elverum kommune ikke blitt innregistrert innen fristen 
30.09. på departementets portal for høringsuttalelser. 

Planen fra Elverum kommune var som følger: Høringsuttalelse i egen sak er blitt utarbeidet og er 
orienteringssak for kommunens formannskap i møte 05.10.22. – se sak her.  I saken blir det orientert 
om at høringsuttalelse er utarbeidet og oversendt departementet per 30.09., innen tidsfrist. Det ble 
gjort på denne måten for å klare å overholde tidsfrist, samtidig som vi ikke klarte å prioritere dette 
som sak i tidligere formannskap, grunnet stort arbeidspress hos oss administrativt. Så skjedde den 
feilen, i travelheten, at teksten i høringsuttalelsen ikke ble lagt inn i portalen for formålet per 30.09. 
slik planen var. Dette beklager vi.  

Imidlertid er dette en viktig sak for Elverum kommune i næringsutviklingsøyemed, det er derfor en 
del om å gjøre for oss at kommunens uttalelse blir registrert. Vi ber derfor om ikke det er mulig å ta 
kommunens uttalelse inn, på lik linje med øvrige høringsuttalelser. Teksten i uttalelsen ligger i saken 
til formannskapet, den tas også inn her for ordens skyld: 

«Elverum kommune har erfart de utfordringer som beskrives i «NOU 2022: 6 Nett i tide – om 
utvikling av strømnettet» med hensyn til begrensninger i nettkapasitet for å kunne levere strøm til 
etablering av ny næringsvirksomhet. Dette forholdet har svekket det vi for øvrig vurderer som (og har 
fått bekreftelser på) en god konkurranseposisjon for ferdigregulerte arealer for næringsformål med 
utbygd infrastruktur, god beliggenhet for logistikk inn og ut, god miljøprofil og konkurransedyktige 
priser.  

Elverum kommune tiltrer de analyser og forslag til tiltak som NOU 2002: 6 gjør rede for, og henviser 
særskilt til de tiltak som er oppsummert og beskrevet i utredningens kapittel 2. På den bakgrunn 
tiltrer Elverum kommune videre høringsuttalelsen fra selskapet Nordavind DC Sites AS, hvor Elverum 
kommune er aktiv medeier. Følgende innspill er således viktige:  

 Elverum kommune med sin beliggenhet, sine ferdigregulerte utbyggingsarealer for ny grønn
industri/verdiskaping og utbyggingsarealer som ikke beslaglegger dyrket eller dyrkbar mark,
er et riktig sted for å videreforedle den vann- og vindkraftbaserte kraftproduksjon som
foregår i Innlandet. Manglende nettkapasitet for overføring av elektrisk kraft, og så langt
svært langdryge prosesser for å forbedre dette, må forbedres.

 Både transmisjonsett og regionalnett i Innlandet må rustes opp til å kunne distribuere
elektrisk kraft til framtidsrettede næringsetableringer vi for øvrig opplever å være
konkurransedyktige for å kunne realisere.

 NVE må rustes opp til å effektivisere og forsere sitt arbeid med konsesjonssøknader, og til å
kunne gi løpende informasjon til alle som søker kapasitet om tilgjengelighet.

https://innsyn.onacos.no/elverum/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022049202&
OED1325
Gjennomstreking



 Industrielle aktører som søker store kraftleveranser må aksepterer åpenhet, og at opsjonen 
ved å ligge i en kø både krever sannsynliggjøring av en investering og av en regulert, 
avtalefestet tomt. Videre bør det utvikles et kriteriesett for de enkelte prosjekter som bidrar 
til å bestemme plassering i en kø for tildeling av kraft.  

 En prioritert plass i en slik kø bør i tillegg være tidsbestemt og gjerne med en opsjonskostnad 
for søker.» 

 
Vi håper dette kan ordnes, og beklager igjen bryderiet. 
 
Med hilsen  
 
Aasmund Hagen 
assisterende kommunedirektør 
 
aasmund.hagen@elverum.kommune.no 
62 43 30 00 / Direkte 970 77 6 08. 
Rådhuset, Storgata 18, 2418 Elverum. 
www.elverum.kommune.no 
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