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Høringssvar vedr. konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til Nyhamna 
 
Aukra Næringsforum, viser til Statnetts konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til 
Nyhamna, og Olje- og energidepartementets høringsbrev av 07.10.2015, og vil med dette 
avgi vårt høringssvar som er vedtatt i styremøte av 01.12.15: 
 

1) Aukra Næringsforum har helt siden oppstarten av gassprosesseringsanlegget 
på Nyhamna hatt fokus på den svake leveringssikkerheten.  
Dette er spesielt viktig for å opprettholde Norges omdømme som en god og sikker 
leverandør av gass til det europeiske markedet.  
Det er også svært viktig for å ha tilstrekkelig sikkerhet for å kunne videreutvikle 
Nyhamna som gassknutepunkt for nye felt i Norskehavet, og en mulig oppkobling mot 
Barentshavet på et senere tidspunkt. 
 
2) Aukra Næringsforum tar ikke stilling til hvilken av de foreslåtte 
konseptene/traseene som velges.  
Vi støtter oss til utredningene fra fagmiljøene, og ber om at det blir satt fortgang i 
realiseringen slik at man så raskt som mulig sikrer en robust N-1 løsning for 
gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. 
Samtidig støtter vi en trinnvis utbygging, under forutsetning at denne leder fram til en 
fullverdig N-1 løsning. 
 
3) Det er samtidig viktig å ha så god sikkerhet som mulig før en fullverdig N-1 
løsning er på plass. Vi ser derfor viktigheten i de tiltak som Statnett nå har iverksatt 
på strekningen mellom Sunndal og Fræna.  
 
I henhold til Statnett sine planer skal reservekraftverket på Nyhamna avvikles så snart 
ny 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Fardal er på plass. Vi er av den oppfatning 
at reservekraftverket må bli stående som backup inntil både 420 kV linja mellom 
Sogndal og Ørskog og N-1 løsningen fram til Nyhamna er på plass.  Da ikke som et 
SAKS-tiltak, men med konsesjon for drift om kraftforsyningen til Nyhamna skulle falle 
ut. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
Aukra Næringsforum 
V/Arnt Sommerlund 
Daglig leder 
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