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Høringsuttalelse til Reitenutvalgets rapport - Et bedre organisert strømnett    

Vi viser til e-postkorrespondanse med Ole Svihus 12.06.14 hvor Nordland fylkeskommune fikk 
utsettelse på høringsfristen 1. oktober til å komme med uttalelse til rapporten "Et bedre organisert 
strømnett" til etter fylkestingsbehandling. 
 
Fylkestinget i Nordland behandlet denne saken 15. oktober som sak 109/2014 og gjorde følgende 
vedtak: 
 

Fylkestinget i Nordland ønsker initiativet med å rydde opp i en uoversiktlig og fragmentert 
nettstruktur velkommen. Rapporten «Et bedre organisert strømnett» inneholder mange gode 
anbefalinger og tiltak som fylkestinget stiller seg bak. 

1. Harmonisering av nettariffer 

Fylkestinget er sterkt uenig med utvalgets vurdering om at en harmonisering av tariffene 
ikke er viktig. Dagens system fører til stor eksport fra overskuddsområder til større 
markeder.  Dette fører til dyrere nettleie lokalt og overføringstap i nettet. Det fremmer ikke 
den nasjonale satsingen på fornybar energi at nettutgiftene legges på innbyggere og industri 
i  fornybarregionene. Kostnadene ved en nasjonal satsing må fordeles på nasjonalt nivå, og 
ikke regionalt. 

Anbefalingen om å lette på byrden for de store fornybarregionene ved å la 
innmatingstariffene i regionalnettet tilfalle det nye distribusjonsnettet er positivt, men ikke et 
sterkt nok virkemiddel for å gi den nødvendige utjevningen av tariffen. 

Fylkestinget beklager at rapporten ikke har større fokus på harmonisering av nettariffer. 
Fylkestinget ber videre om en utredning av tariffmodeller som ivaretar klimapolitiske 
målsettinger på en bedre måte både for fornybarsatsingen og forbrukere i fornybarregionene. 
Dette vil stimulere til effektiv bruk av nettet i form av reduserte nettap. Fylkestinget ber 
videre om at det i arbeidet med tariffer blir sett på særskilte tiltak rettet mot kraftforedlende 
industri som ivaretar deres konkurransekraft, og forhindrer karbonlekkasje og/eller utflytting 
av industri fra fornybarregioner til sentrale strøk. En utflytting av industri fra  fornybar-
regionene vil være i motsetning til ønsket om å bruke kortreist kraft, og generere ytterligere  
behov for investeringer i nett. 
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2. Robust og effektiv organisering og drift 

Fylkestinget i Nordland støtter mange av anbefalingene og tiltakene som bidrar til en bedre 
organisert og effektiv nett- og selskapsstruktur. Målet er lavest mulig tariffer for innbyggere 
og næringsliv. 

Fylkestinget i Nordland er meget skeptisk til organisering og innføring av de nye DSO. 
Fylkestinget i Nordland ber om at de samfunnsnyttige prosjektene vektes høyere enn de 
mest økonomiske lønnsomme prosjektene. 

Kompetanseforskriften bør opprettholdes, men bør evalueres. Samfunnets avhengighet av 
strøm øker, derfor er det viktig at god beredskap ivaretas gjennom lokal tilstedeværelse. 

3. Integrering av energi-, industri- og klimapolitikk 

Rapporten og innspillene til den må bli en del av regjeringens arbeid med en helhetlig 
energimelding som er varslet i 2015. Et godt organisert, robust og effektivt strømnett er en 
viktig del av den helhetlige politikken som kan gi en lønnsom og bærekraftig utnyttelse av 
energiressursene i Norge. For Nordland er det sentralt å skape en helhetlig energi-, nærings- 
og klimapolitikk som gir rom for verdiskaping både på produsentsiden og på forbrukssiden. 
På forbrukssiden er det særskilt konkurransefortrinnene i koblingen mellom kraft og 
industriell utvikling som bør ha fokus. Dette skaper verdier for Norge, samtidig som det er 
god klimapolitikk ettersom det gir gevinster i form av reduserte globale utslipp. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tomas Norvoll 
fylkesrådsleder 
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