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Høring av søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for bruk av 
reservegasskraftverket på Nyhamna. 

 
 
Vi viser til brev av 15. oktober om ovennevnte og kan herved meddele av fylkesutvalget fattet 
følgende enstemmige vedtak i sitt møte den 12. november: 
 
 

1. Fylkesutvalget slutter seg til NVEs vurderinger og anbefaler at det gis dispensasjon til 
å sette reservekraftverket på Nyhamna i drift ved hendelser som gir utkobling av 420 
kV overføringen fra Viklandet til Nyhamna og ved kritisk vedlikehold på samme 
anlegg. Tiltak som sikrer gjenoppretting av normal drift av nevnte kraftoverføring skal 
utføres uten ugrunnet opphold, og driften av kraftverket skal opphøre når normal drift 
av kraftoverføringen er etablert. Dispensasjonen foreslås å gjelde til 31.12.2016. 

 
2. Fylkesutvalget understreker at med «420 kV overføringen» menes både kraftlinja fra 

Viklandet til Fræna og sjøkabelen fra Fræna til Nyhamna. 
 

3. Fylkesutvalget anbefaler at det gis utslippstillatelse når reservekraftverket settes i 
drift.  

 
4. Det må settes full innsats på arbeidet med å sikre regionen sikker tilgang på 

tilstrekkelig kraft både til petroleumsvirksomheten på Nyhamna og til eksisterende og 
ny aktivitet på Tjeldbergodden der det nå planlegges økt aktivitet med 
foredlingsanlegg for jernmalm.  

 
Vi ber om at vedtakets punkt 4 blir spesielt lagt merke til. Behovet for kraft for fremtidig 
aktivitet på Tjeldbergodden må ivaretas på en god og tilfredsstillende måte. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Asbjørn Rønning 
Seniorrådgiver 
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