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Høring - søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av Statnetts 
reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden. 

 
Vi viser til brev av 20. desember vedrørende høring av søknad om dispensasjon fra 
konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden. 

Fylkestinget behandlet spørsmålet om kraftsituasjonen i MidtNorge i sitt møte den 8. desember 
2010. I forbindelse med høringen av dispensasjonssøknaden, viser vi til følgende punkt i 
fylkestingets vedtak: 

”Fylkestinget ber om at Regjeringen iverksetter avbøtende tiltak snarest, og ber om at 
følgende tiltak vurderes: 
- Statnett må få en mer langvarig dispensasjon fra å slippe og søke NVE for å kunne 
starte opp de mobile gasskraftverkene på kort varsel.” 
 
Hele vedtaket fra møtet den 8. desember lyder som følger: 

”Sør-Trøndelag fylkeskommune kan ikke akseptere at den midtnorske landsdelen skal leve 
med en fare for kraftkrise hvert år frem til at Ørskog – Fardal er på plass. 
Fylkestinget krever at regjeringen forkaster etableringen av sjøkabel nord på Ørskog-Fardal 
og sørger for at kraftlinjen står ferdig senest 2014/15. Likeledes at det innføres et tak på 
prisforskjellen mellom de ulike prisområdene som et midlertidig tiltak fram til nye linjer er 
bygd. 
 
Fylkestinget ber om at Regjeringen iverksetter avbøtende tiltak snarest, og ber om at følgende 
tiltak vurderes: 
- Direkte kompensasjon for høye strømpriser 
- Statnett må få en mer langvarig dispensasjon fra å slippe og søke NVE for å kunne 
starte opp de mobile gasskraftverkene på kort varsel. 
 
Fylkestinget ber om at sentrale myndigheter raskt bidrar til en kraftig ENØK-stimulans i 
Trøndelag. Samt at det legges til rette for at Trøndelag blir en pilotregion for smart-nett 
Fylkestinget forutsetter at Staten stiller krav om at oljeselskapene sørger for egen kraft ved 
etablering av ny aktivitet i Norskehavet, slik at man ikke gjentar tabben som ble gjort ved 
realiseringen av Ormen Lange. Denne feilen må rettes opp. Det må stilles krav om at 
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utbygger selv bidrar til å finansiere utbyggingskostnadene og sikrer tilsvarende produksjon 
inn på nettet. 
 
Fylkestinget ber Industrikraft Midt-Norge snarest avklare om de vil ta i bruk konsesjonen de 
har på å bygge gasskraftverk. Om ikke bør de vurdere å selge konsesjonen videre til aktører 
som signaliserer vilje til å realisere den, evt invitere dem inn på eiersiden i prosjektet. Spesielt 
har regionens kraftselskaper et stort ansvar. 
 
Fylkene må få saksbehandlings- og vedtaksmyndighet på konsesjoner til småkraft opp til 3 
MW i ikke-verna vassdrag. 
 
Rammevilkårene for nedtapping av kraftmagasinene må gjennomgås så raskt som mulig med 
sikte på å hindre tomme kraftmagasin om vinteren. 
 
Fylkestinget ber om at regjeringen bidrar til å realisere et fullskala renseanlegg for fangst og 
lagring av CO2 også i Midt-Norge”. 
 
 
Dette til videre behandling. 
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Seniorrådgiver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Fylkesutvalget, her. 
 


