
Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

OED
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato:
Vår ref.: 200704193-2 /mlf
Arkiv:  008/EME
Deres dato: 30.3.2007
Deres ref.: 07/00582-1

Saksbehandler:
Pål Tore Svendsen
22 95 91 56

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Interntitt: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Høringsuttalelse -  forslag til program for KU for Goliat

Dette brevet utgjør NVE sine kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for Goliat.

NVE vil først uttrykke tilfredshet med at høringen av konsekvensutredningsprogram gjøres i denne
fasen av prosjektet, og dermed gir en mulighet for å få belyst egenskapene ved de ulike
utbyggingskonseptene som vurderes. NVE anbefaler at den samme metodikken benyttes for større
utbygginger i petroleumssektoren også fremover, særlig for de prosjektene der det vurderes å knytte
utbyggingen til det norske kraftnettet.

NVE vil,  naturlig nok, konsentrere sin høringsuttalelse om behovet for forsyning av kraft fra
kraftnettet i Finnmark.

NVE slutter seg til at det er hensiktsmessig å få utredet forholdene beskrevet på s. 37-38 i utkastet til
KU-program, og vil i tillegg anmode om at følgende forhold vurderes og beskrives i KU (som et
minimum  for det konseptet som eventuelt besluttes i løpet av KU-prosessen):

• Særskilte problemstillinger og behov for teknologiutvikling mht. kraftforsyning fra land til
flytende innretninger bør beskrives, inkludert eventuelle kapasitetsskranker

• KU bør beskrive prognose for forbruksprofil for kraft fra kraftnettet over feltets levetid,
inkludert eventuelle forventede sesongsvingninger

• Valget mellom forsyning av vekselstrøm eller likestrøm fra land til offshoreinstallasjoner bør
drøftes

• Valg av  lokalisering av landanlegg,  samt tilknytningspunkt til eksisterende kraftnett.  De ulike
mulige tilknytningspunktene bør drøftes mht. forsyningssikkerhet for anlegget,  kostnader og
virkninger på kraftnettet

• Behov for forsterkninger videre innover i kraftnettet som følge av tiltaket bør vurderes, og
beskrives og sees i sammenheng med kjente utviklingsplaner for kraftnettet
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