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Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for tidsavgrensa 
bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna i Aukra kommune - Møre og 
Romsdal fylke

Viser til høringsbrev 15.10.2013 med vedlegg.

Kystverket har i utgangspunktet ikke merknader til at det gis tidsavgrensa konsesjon for 
drift av reservekraftverket på Nyhamna ved eventuelt bortfall av 420 kV tilførselslinje fra øst 
via Hamneset/Torneset i Fræna kommune til Nyhamna på Gossen. 

Med utsikt til flere tilkoblede gassfelt via Nyhamna til kontinentet, vil driftsstans på 
Nyhamna pga manglende strømforsyning øke usikkerheten både for leveranse og mottak, 
en situasjon som har vært forutsatt, og kunne vært taklet på tidligere tidspunkt.

Etter forutgående dialogmøter mellom Statnett, Kystverket Midt-Norge og 
Fiskeridirektoratets regionkontor vedrørende 2-sidig forsyningssikkerhet til Nyhamna, ga 
Kystverket i 2004 tillatelse til sjøkabling mot øst (Torneset) som trinn 1 i forsyningsplanene
for området. Det ble noe senere også gitt tillatelse til trinn 2, 420 kV sjøkabling Aukra-
Gjelstenstranda, delstrekning på ny 420 kV-linje i retning sør mot Ørskog trafostasjon. 
Dette for å oppnå ringforbindelse/ forsyning fra to sider. Da med tanke på flere tunge 
aktører i samme forsyningsområde (Nyhamna, Hustadmarmor og Sunndalsøra), på det 
tidspunkt ansett som eneste sikre løsning på forsyningssikkerheten. 

Sistnevnte forbindelse mot sør ble senere varslet utsatt (til etter 2015) av Statnett, og en 
ekstra sjøkabel ble etter søknad godkjent av Kystverket på strekningen Tornes/Hamnes –
Aukra. 

Kystverket er skeptisk til nye kraftkrevende tiltak i området dersom forsyningssikkerheten 
skal baseres på unntakstilstander. Selv om Kystverket var tidlig ute med bruk av LED-
teknologi og i stor grad strømforsyning via solsellepanel/batteribanker, er det fortsatt 
forhold som krever forsyningssikkerhet. Sjøområdet Stadt – Hustadvika med sine 
utfordringer er ikke unntatt. 

Tidligere planer om tilleggsforsyning via vindmølleparker i det urene farvannet på 
strekningen er så langt lagt på is. De rådende forhold er her tidvis ekstreme, noe som også 
vil påvirke kostnadsbildet. I uværsperioder vil slike uansett være ute av drift og ikke påvirke 
forsyningen i de perioder som medfører flest brudd i strømforsyningen. 
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Med mindre det kan oppnås en sikker forsyning på andre vis, anbefales det at Statnett på 
nytt ser på totalen for området.

Med hilsen

Børre Tennfjord Oddbjørn Sæther
Avdelingssjef Senioringeniør
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