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Statoil ASA - Høringsuttalelse til OEDs høring av NVEs innstilling om økt elektrisk forbruk på Troll 
A plattformen forsynt fra land 

Vi viser til brev fra OED av 21. mars 2011 vedrørende høring av NVEs innstilling om konsesjon for nye 
kabler til Troll A plattformen. 

Statnetts kommentarer fokuserer på systemmessige og nettmessige forhold. 

Statnett har i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknadene for Sima- Samnanger, Mongstad — 
Kollsnes, Mongstad — Modalen og økt kraftuttak fra land til Troll A plattformen kommet med mange 
uttalelser som berører forsyningssikkerheten i BKK-området. Vi vil med denne høringen peke på de 
relevante uttalelsene vi mener OED bør vurdere i sin behandling av økt elektrisk forbruk på Troll A 
plattformen. 

Vi viser til vår søknad om utsatt plikt til tilknytning av forbruk oversendt OED 27. oktober 2010. 
Bakgrunnen for søknaden er at ytterligere forbruksøkning uten nødvendige nettforsterkninger ikke er 
forenlig med vårt mandat om å legge til rette for en sikker strømforsyning for de eksisterende 
strømforbrukerne i BKK-området. Statnett peker i søknaden på at Kollsnes — Mongstad — Modalen, i 
tillegg til Sima — Samnanger må etableres før det er forsvarlig å forsyne Troll A med ytterligere strømuttak 
fra land. 

Vi viser også til vår høringsuttalelse til Statoils konsesjonssøknad om utvidet strømforsyning fra land ved 
brev til NVE datert 15. september 2010. Vi peker i dette brevet på utfordringene med å ivareta 
forsyningssikkerheten inntil nettforsterkningene påpekt over er etablert. 

Som et tilleggsmoment vil vi påpeke at Statoil på Mongstad nå opererer med år 2020 som anslag for når 
den resterende halvparten av Energiverk Mongstad vil være i normal produksjon. Tidligere har Statoil lagt 
til grunn at full produksjon vil bli etablert i 2014-2015. Vårt poeng er at kraftledninger gir permanent økt 
kapasitet fra den dagen de settes i drift, mens usikker kraftproduksjon ikke gir samme 
forsyningssikkerhet. 

Statnett anmoder derfor OED om å sette vilkår for anleggskonsesjonen for Troll A, slik at det ikke tillates 
tilkobling av de omsøkte anleggene før nødvendige nettforsterkninger er på plass. Som et minimum må 
Mongstad — Kollsnes være satt i drift og Modalen — Mongstad ha endeling konsesjon. 
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Generelt om tilknytning av nye regional- og sentralnettsanlegg 
En viktig forutsetning for vår uttalelse er at konsesjonær følger krav i forskrift om systemansvaret i 
kraftsystemet (FoS) og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL). 

Vi ber OED gjøre konsesjonssøker spesielt oppmerksom på at Statnett legger til grunn at FoS § 14 og 
veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges og at konsesjonær uten ugrunnet opphold 
søker/informerer systemansvarlig om anlegget etter at konsesjon er gitt. 
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