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Høringsuttalelse: 

Søknad fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på 

Nyhamna og Tjeldbergodden 

 

Reservekraftverkene på Nyham

på Nyhavna, representerer nødløsninger i kra

dekker først og fremst en situasjon hvor problemet er mangel på

type, når de først er bygget, også må kunne settes inn når driftsforstyrrelser truer 

forsyningssikkerheten og hindre at k

støtter derfor Statnetts søknad om utvidet konsesjon

Selv om Industrikraft Møre finner Statnetts søknad om utvidet konsesjon høyst rimelig, ønsker vi 

å gi vår støtte til vurderingene i NVEs innstilling til Olje

rammene for midlertidig drift, jf NVEs innstilling side 3 og 4. De

som etter Industrikraft Møres mening representerte en unødvendig og meget kostbar løsning, 

ikke opereres på en slik måte at de blir til hinder for en permanent og bedre løsning. Eller som 

NVE sier: 

 

”For at reservekapasiteten skal ha best virkning, må betingelsene for igangsetting av produksjon 

settes slik at markedet i minst mulig grad endrer sine beslutninger og produksjonsprofil.”

 

Industrikraft Møre, som representerer en alternativ

mener at en utvidet konsesjon, selv om den er søkt for en meget begrenset

opp av tiltak for å etablere en permanent og robust løsning 

 

 

Med vennlig hilsen 

Industrikraft Møre As 

 

Sverre Devold   

Styreleder   

   

  

og energidepartementet 

Søknad fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på 

Nyhamna og Tjeldbergodden  

Reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden, og i særdeleshet det lite mobile anlegget 

på Nyhavna, representerer nødløsninger i kraftforsyningen. Den eksisterende konsesjonen 

dekker først og fremst en situasjon hvor problemet er mangel på energi. At anlegg av denne 

e, når de først er bygget, også må kunne settes inn når driftsforstyrrelser truer 

og hindre at kundene blir strømløse er høyst rimelig. Industrikraft Møre 

støtter derfor Statnetts søknad om utvidet konsesjon.  

Industrikraft Møre finner Statnetts søknad om utvidet konsesjon høyst rimelig, ønsker vi 

å gi vår støtte til vurderingene i NVEs innstilling til Olje- og energidepartementet når det gjelder 

rammene for midlertidig drift, jf NVEs innstilling side 3 og 4. Det er viktig at reservekraftverkene, 

som etter Industrikraft Møres mening representerte en unødvendig og meget kostbar løsning, 

ikke opereres på en slik måte at de blir til hinder for en permanent og bedre løsning. Eller som 

teten skal ha best virkning, må betingelsene for igangsetting av produksjon 

settes slik at markedet i minst mulig grad endrer sine beslutninger og produksjonsprofil.”

Industrikraft Møre, som representerer en alternativ løsning på forsyningssituasjonen i regionen, 

mener at en utvidet konsesjon, selv om den er søkt for en meget begrenset periode, 

opp av tiltak for å etablere en permanent og robust løsning  

    Alf Reistad 

    Daglig leder
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Søknad fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på 

na og Tjeldbergodden, og i særdeleshet det lite mobile anlegget 

ftforsyningen. Den eksisterende konsesjonen 

energi. At anlegg av denne 

e, når de først er bygget, også må kunne settes inn når driftsforstyrrelser truer 

Industrikraft Møre 

Industrikraft Møre finner Statnetts søknad om utvidet konsesjon høyst rimelig, ønsker vi 

og energidepartementet når det gjelder 

t er viktig at reservekraftverkene, 

som etter Industrikraft Møres mening representerte en unødvendig og meget kostbar løsning, 

ikke opereres på en slik måte at de blir til hinder for en permanent og bedre løsning. Eller som 

teten skal ha best virkning, må betingelsene for igangsetting av produksjon 

settes slik at markedet i minst mulig grad endrer sine beslutninger og produksjonsprofil.” 

sning på forsyningssituasjonen i regionen, 

periode, må følges 

 

Daglig leder   


