
Molvær Tuva Magritt 

Fra: 	 Jensen Ingunn 
Sendt: 	 12. mars 2010 10:54 
Til: 	 Molvær Tuva Magritt 
Emne: 	 VS: Høring - bruk av reservekraftverk 

Fra: Smith Unni På vegne av !Postmottak OED 
Sendt: 12. mars 2010 07:56 
Til: Jensen Ingunn 
Emne: VS: Høring - bruk av reservekraftverk 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 

N 	!ocYz["33-  - 	 11-  
DATO 	12 mARs 2010 

AN EKSP 

Fra: Gerhard Eidså [mailto:Gerhard.Eidsa@istad.no]  
Sendt: 11. mars 2010 12:41 
Til: !Postmottak OED 
Emne: Høring - bruk av reservekraftverk 

Høringsuttalelse fra Istad Nett AS 

Istad Nett gir sin støtte til søknaden fra Statnett om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for bruk av 
reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden. 

Istad Nett mener dispensasjonen må omfatte Statnetts mulighet til å benytte reservekraftverkene etter både 4. og 
5. ledd i § 12 i Forskrift for systemansvaret i kraftsystemet. 

Begrunnelsen for dette er at Midt-Norge for tiden er i en situasjon med lite og stadig minkende vann i magasinene. 
Tilgjengelig effekt i regulermarkedet vil derfor bli stadig lavere. I en slik situasjon kan det derfor forekomme at 
utkopling av forbruk vil være eneste mulighet når Statnett trenger oppreguleringsressurser for å sikre 
strømforsyningen i området. Det vil oppleves som helt urimelig at Statnett må kople ut alminnelig forsyning når det 
likevel står driftsklare reservekraftverk i området. 

Statnett må derfor også få anledning til å starte opp reservekraftverkene for å unngå tvangsmessig utkopling av 
alminnelig forsyning også ved effektmangel , og ikke bare ved utfall av anlegg 

Mvh 
Gerhard Eidså 
Konst. Daglig leder 
Istad Nett AS 

ISTAD 
Tenk på miljøet og skriv ikke ut denne e-posten om du ikke må. 

	Videresendt melding: 	 
Fra: Petter-Lem.Gullestad@oed.dep.no  
Sendt: 09.03.2010 11:55 
Til: "postmottak@aure.kommune.no " 
<postmottak@aure.kommune.no >,"postmottak@hitra.kommune.no " 
<postmottak@hitra.kommune.no >,"postmottak@hemne.kommune.no " 
<postmottak@hemne.kommune.no >,"post@aukra.kommune.no " 
<post@aukra.kommune.no >,"postmottak@frana.kommune.no " 
<postmottak@frana.kommune.no >,"post@mrfylke.no " <post@mrfylke.no >,"postmottak@stfk.no " 



<postmottak@stfk.no >,"postmottak@fmst.no " <postmottak@fmst.no >,Postmottak Direktorat for 
naturfovaltning <postmottak@dirnat.no >,"postmottak@dsb.no " 
<postmottak@dsb.no >,"postboks@npd.no" <postboks@npd.no >,Postmottak Direktoratet for 
kulturminneforvaltning <postmottak@ra.no >,"midtnorge@kystverket.no " 
<midtnorge@kystverket.no >,"postmottak@fiskeridir.no " 
<postmottak@fiskeridir.no >,"fiskarlaget@fiskarlaget.no " 
<fiskarlaget@fiskarlaget.no >,Naturvernforbundet 
<naturvern@naturvern.no >,"moreromsdal@naturvern.no " 
<moreromsdal@naturvern.no >,Miljøstifelsen Bellona <info@bellona.no>,WWF 
<info@wwf.no >,"zero@zero.no " <zero@zero.no >,"info.nordic@greenpeace.org " 
<info.nordic@greenpeace.org >,"nmf@nmf.no " <nmf@nmf.no >,Landsorganisasjonen 
<lo@lo.no >,Næringslivet Hovedorganisasjon <firmapost@nho.no >,"njff@njff.org " 
<njff@njff.org >,"friluft@online.no" <friluft@online.no >,Den Norske Turistforening 
<info@turistforeningen.no >,Norsk institutt for by- og regionforskning 
<nibr@nibr.no >,"info@gassnova.no " <info@gassnova.no >,"firmapost@statnett.no " 
<firmapost@statnett.no >,kunde-service <kundeservice@istad.no >,"environment@hydro.com " 
<environment@hydro.com >,"a.reistad@ikmore.no " <a.reistad@ikmore.no >,"firmapost@allskog.no " 
<firmapost@allskog.no >,"mrfisk@fiskarlaget.no " <mrfisk@fiskarlaget.no >,"arve@tbu.no " 
<arve@tbu.no >,"neas@neas.no" <neas@neas.no >,"info@knhavn.no " 
<info@knhavn.no >,"post@imr.no " <post@imr.no >,"post@arbeidstilsynet.no " 
<post@arbeidstilsynet.no >,Fremtiden i våre hender 
<post@framtiden.no >,"solveigoganders@yahoo.no " 
<solveigoganders@yahoo.no >,"postmottak@klif.no " <postmottak@klif.no > 
Emne: Høring - bruk av reservekraftverk 

Statnett har i brev av 1. mars søkt om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på Nyhamna 
og Tjeldbergodden. 
Olje- og energidepartementet sender nå saken på høring. Frist for svar er fredag 12. mars 2010. 

Vedlagt høringsbrev. Se link for sakens dokumenter: 
http://www.regieringen.nohb/dep/oed/dok/hoeringedhoeringsdok/2010/Horing--soknad-om-dispensasjon-
fra-konsesionsvilkar-for-bruk-av-Statnetts-reservekraftverk-pa-Nyhamna-og-
Tieldbergodden/Horingsbrev.html?id=594903   

Med hilsen 
Petter Lem Gullestad 
Rådgiver 
Olje- og energidepartementet 
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