
Høringssvar fra Porsgrunn kommune 

Viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring vedr. Strømnettutvalgets utredning NOU 2022:6 

«Nett i tide – om utvikling av strømnettet». OED ber om synspunkter på utvalgets vurderinger og 

tilrådninger. 

Det er viktig for både Porsgrunn kommune og Grenland som region å få tilstrekkelig med kraft for å 

beholde industri og næringsliv og for å gi nye virksomheter mulig til å etablere seg da industri er en 

grunnstein for kommunen både med tanke på arbeidsplasser og befolkning. Manglende kapasitet 

kan påvirke etableringen av nye bedrifter, og vanskeliggjøre omstillingen av eksisterende industri fra 

til dels svært forurensende virksomhet til grønne prosesser ved hjelp av elektrisk kraft.  

Strømnettutvikling tar i dag lang tid og det er behov for raskere utbygning av nettet. Dette mener 

Porsgrunn kommune bør forbedres og saksbehandlingstid bør kunne reduseres. Det nåværende 

systemet er ikke proaktivt med tanke på utvikling. Konsekvensene av dette er at kommunene 

potensielt går glipp av etablering av ny industri og næring. Dette vil potensielt ha negative 

konsekvenser for kommunens økonomi. Man må tørre å forskuttere utbygging av strømnettet og 

tilrettelegge for det grønne skiftet i et større omfang enn det er gjort hittil. Det totale volumet for 

etterspurt kraft vil mest sannsynlig bare øke i årene fremover gjennom avkarbonisering av 

eksisterende industri samt Norges ambisjon om å være en sentral aktør i det grønne skiftet. 

I forbindelse med utbyggingen av strømnettet, ved f.eks. etablering av havvind, bør ilandføringen av 

kablene vurderes opp mot hvor energi kan gi størst samfunnsnyttig og klimamessig effekt.  

Uten tilgang til grønn kraft frykter kommunen at bedrifter vil skrinlegge eksisterende planer og i 

verste fall velge å avvikle sin aktivitet, noe som vil kunne føre til økt arbeidsledighet. Dette kan få 

betydning for skatteinntektene til kommunen på sikt. 

Det er også viktig både Porsgrunn kommune og Grenland som region å få tilstrekkelig med kraft til å 

elektrifisere eksisterende industri for å kunne iverksette klimatiltak slik at Norge kan nå sine 

klimamål. Per 2020 stod industri, olje og gass for ca. 95% av det geografiske klimagassutslippet i 

Porsgrunn. For å oppnå både kommunens og nasjonens klimamål, må industri få tilgang til nok grønn 

kraft til å erstatte fossile alternativer slik at man legger til rette for tilstrekkelig rask og lønnsom 

omstilling til lavutslippssamfunnet. Nok kraft forutsetter tilstrekkelig kapasitet på strømnettet og 

tilgang til nok kraft. 

Porsgrunn kommune deler derfor lokal industri og næringslivs bekymring for utviklingen av 

strømnettet og dets potensielle negative effekt i arbeidet med å redusere klimagassutslippet i 

regionen. Kommunen stiller seg derfor bak høringsinnspill fra Yara og fellesuttalelsen fra industrien i 

Grenland ved Herøya Industripark, INEOS Bamble, INOVYN Norge, REC Solar Porsgrunn, Norcem 

Brevik, Yara Porsgrunn og NHO Vestfold og Telemark.  

 


