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Oversendelse av høringsuttalse fra Nordland fylkesting - NOU 2022:6 
Nett i tide   
 
Vi viser til innvilget utsettelse av frist på denne høringen til 19. oktober. Nordland fylkesting har i 
dag behandlet høringssaken NOU 2022:6 Nett i tide, og har følgende innspill etter vedtak i FT-sak 
129/2022: 
 
1. Nordland fylkesting er positiv til flere av anbefalingene fra strømnettutvalget for å effektivisere 

og standardisere prosessene. Det gjelder mer digitalisering, forenklinger, innføring av beste 
praksis og parallelle prosesser. Det er imidlertid viktig at tiltakene balanseres opp mot kravet 
om forankring hos sentrale interessenter, og at det skapes tillit til de nye prosessene hos 
høringspartene. 
 

2. Nordland fylkesting peker på strømnettutvalgets anbefaling om bedre og tidligere involvering i 
plan og konsesjonsprosesser, samt at det etterlyses hensiktsmessige møteplasser for dette. 
Nordland fylkesting forventer at fylkeskommunen og andre sentrale interessenter involveres fra 
startfasen når det legges nye nettutviklingsplaner for fylket. Nordland fylkesting fremmer igjen 
forslaget til Kraftfylka om å opprette regionale kraftforum for å oppnå denne typen involvering, 
og ikke minst for å formidle nødvendig kunnskap om kraftsystemet, strømnettet og viktige 
sammenhenger både til kommuner og andre interessenter. Dette er en oppgave det er naturlig 
for fylkeskommunen å ha ansvar for. 

 
3. Nordland fylkesting ber OED gjøre endringer i energiloven og/eller forskrift som gir 

handlingsrom til å prioritere søknader om plass i strømnettet ut fra kriterier som regional 
sysselsetting, verdiskaping og bidrag til å redusere klimautslipp. I dag har bruk av strømnettet 
så stor betydning for store deler av samfunnsutviklingen at energilovens prinsipper om 
nøytralitet ikke lenger fungerer. 

 
4. Nordland fylkesting ber OED se på løsninger for forskuttering av anleggsbidrag for nettanlegg 

til industriparker og områder som er regulert og prioritert til industriell utvikling basert på 
fornybar energi. Når det gjelder strategisk industriutvikling basert på kraft er det nødvendig å 
innføre en ordning som gjør det mulig å være i forkant av prosjekter og investorer som man 
ønsker skal etablere seg. SIVA bør vurderes som en aktør som kan få et slikt mandat. 
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5. Nordland fylkesting viser til tidligere innspill om å gjøre Nord-Norge til en pilot knyttet til 

utvikling av kraftforedlende industri i tråd med hva som gjøres i Sverige, og fremmer dette 
forslaget på nytt. En slik pilot på kraftsiden kan også benyttes for å utvikle og utprøve tiltak 
OED har bedt om som fast track ordning for konsesjonsbehandling av små eller enkle 
nettsaker. I tillegg vil det forsterke arbeidet med utprøving av regionvekstavtaler som 
virkemiddel i regionalpolitikken. 

 
6. Nordland fylkesting mener det nødvendig med en raskere utvikling av nettkapasiteten for at 

Norge og næringslivet skal nå klimamålene som er satt og øke verdiskapingen i landet. 
Nettselskapene må gis insentiver til å styrke utredningskapasiteten, til planlegging av 
nettforsterkninger, og til å bygge nettanlegg. Utvalgets anbefaling om at nettselskapene gis 
kostnadsdekning for tidlig utredning av nye nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet for å 
redusere gapet i ledetider mellom nett og forbruk, er et steg i den retningen. 

 
 

Med vennlig hilsen 
Trine Myrvoll Fredriksen 
Seniorrådgiver 
seksjon for næringsutvikling 
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