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Søknad fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk 
av reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden 
 
 

Statnett søker om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna 

og Tjeldbergodden for en tidsbegrenset periode fram til 31.05.2010. I henhold til konsesjonsvilkårene 

kan kraftverkene kun settes i drift dersom det oppstår en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS). 
Statnett ber om, for en tidsbegrenset periode, å kunne bestemme om og når kraftverkene kan settes 

idrift ved 1) driftsforstyrrelser og 2) ved ”vanskelige driftssituasjoner”. 

 
NVE legger til grunn at CO2-utslippene fra reservekraftverkene er så store at de ikke bør utnyttes mer 

enn det som er samfunnsmessig nødvendig. NVE anbefaler på bakgrunn av den spesielle 

driftssituasjonen i Midt-Norge at Statnett får dispensasjon til å sette i drift reservekraftverkene etter 
utfall av anlegg som har vesentlig betydning for kraftforsyningen, og reservekraftverkene kan bidra til 

å holde oppe effektbalansen. NVE vil imidlertid ikke gi dispensasjon som utløser muligheter for å 

starte opp kraftverket på grunnlag av vanskelig driftsforhold. NVE mener slike situasjoner kan ivaretas 

gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet. 
 

DN slutter seg til NVEs vurdering om at eventuell drift av reservekraftverkene bør begrenses til det 

som er nødvendig under driftsforstyrrelser som følge av større utfall. En dispensasjon som gir 
muligheter for å åpne for å starte reservekraftverkene for å bøte på en vanskelig driftssituasjon kan vi 

på linje med NVE ikke anbefale. Isolert sett vil en begrenset kjøring av reservekraftverkene ikke 

direkte berøre viktige naturforvaltningsinteresser. Kjøring av gasskraftverk uten karbonfangst og -
lagring er problematisk i forhold til nasjonale utslippsforpliktelser og utslippsmål. 
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