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HØRING - SØKNAD FRA STATNETT OM DISPENSASJON FRA 
KONSESJONSVILKÅR FOR BRUK AV RESERVEKRAFTVERKENE PÅ 
NYHAMNA OG TJELDBERGODDEN 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høring om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for 
bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden utsendt av Olje- og 
energidepartementet. 

LO har i forbindelse med den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge gitt uttrykk for at 
reservekraftverkene må tas i bruk. Situasjonen påfører industrien store belastninger som følge 
av stans i produksjonen. LO mener de langsiktige løsningene for regionen må inn i en 
nasjonal handlingsplan for å sikre energiforsyningen gjennom ny energiproduksjon og nye 
tilførselslinjer. 

Den akutte energisituasjonen har i dag en slik karakter at reservekraftverkene må være et 
virkemiddel som kan brukes på kort varsel. LO støtter av den grunn en dispensasjon fra det 
gjeldende regelverket. LO slutter seg til de synspunkter som er fremmet i Statnetts søknad. 
I brev datert 8. mars 2010 begrunner Statnett også dispensasjonen fra fjerde ledd, § 12 - i 
forskriften om systemansvaret i kraftsystemet. Vi vil fremheve argumentasjonen som er 
påpekt i Statnetts brev: "... I slike situasjoner ønsker Statnett å kunne starte reservekraft-
verkene for å unngå eller redusere tiden med tvangsmessig utkobling av forbruk." LO 
registrerer at NVE ikke gir sin tilslutning til at dispensasjonen skal omfatte § 12 fjerde ledd. 
Kraftsituasjonen og belastningen på industrien i Midt-Norge tilsier at reservekraftverkene tas 
i bruk for å hindre stans i industrien. 
Dispensasjonen må omfatte fierde og femte ledd i § 12 i forskriften om systemansvaret i 
kraftsystemet. LO forutsetter at de dispensasjoner som kreves av miljøvernmyndighetene for 
bruk av reservekraftverkene blir gitt. 
Når det gjelder regelverket knyttet til bruk av reservekraftverkene må de gjennomgås på nytt i 
lys av denne vinterens kraftkrise i Midt-Norge. Frem til kraftsituasjonen er løst bør Statnett ha 
fullmakt til å bruke reservekraftverkene i anstrengte driftssituasjoner. 
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På grunn av den korte fristen er det ikke mulig for LO å gjennomføre en ordinær 
saksbehandling. Av den grunn tas det forbehold om Sekretariatets behandling 22. mars d.å. 

Med vennlig hilsen 
LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

Roar Flåthen 

LtOrd'-4-e 
Grethe Fossli 

Saksbehandler: Olav H. Lie 
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