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Konseptvalgutredning Nordmøre og Romsdal 
 

Beslutning om valg av fremtidig løsning å forsterke forsyningssikkerheten til Nordmøre og 

Romsdal opptar næringslivet i stor grad. Det har vært et stort engasjement og bekymring fra 

deler av næringslivet etter at Statnett den 12. januar la frem sin foreløpige rapport fra 

konseptvalgutredningen for Nordmøre og Romsdal.  

Innledningsvis viser vi til et sitat fra konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett, 
Håkon Borgen, om Nordmøre og Romsdal fra Statnett sine egne hjemmesider publisert 
januar 2020: 

«Regionen står foran en storstilt elektrifisering innen flere bransjer, i likhet med store deler 
av landet. Statnett har lenge sagt at fremtiden er elektrisk. Nå ser vi at det er i ferd med å bli 
en realitet i kanskje enda større grad og raskere enn forutsatt. 

I løpet av de siste to årene har det kommet mange henvendelser knyttet til nytt forbruk på 
Nordmøre og i Romsdal. Planene for nytt forbruk overgår dagens nettkapasitet og det er 
nødvendig å utrede tiltak for å øke kapasiteten.» 

Statnett har et tydelig samfunnsoppdrag knyttet til den raske elektrifiseringen av samfunnet, 
forsyningssikkerheten og ikke minst legge til rette for at verdiskapning fortsatt kan skje i 
distriktene. Håkon Borgen skrev i et innlegg i Dagens Næringsliv den 22.07.2020 at en videre 
utvikling av nettet må skje i takt med utviklingen i behovet og i tett dialog med næringslivet. 
Dette er viktig med tanke på at utbygging av nett har lange ledetider. Videre skriver Håkon 
Borgen at «Statnett sine investeringer har vært grunnlaget for økt elektrifisering de ti siste 
årene, og det vil de også være de neste ti. Dette får Statnett til gjennom godt samarbeid og 
økt samhandling mellom politikk, marked og teknologi. Fremtiden er elektrisk, og det skal vi i 
Statnett skal legge til rette for. « 

Næringslivet er helt enige i de prinsippene som Håkon Borgen her viser til og vi håper derfor 
at det legges opp til en stor grad av åpenhet og samarbeid med næringslivet fremover.  

Regionen Nordmøre og Romsdal har vekst innenfor flere områder og har planer fremover 
som innebærer både et økt forbruk og muligheter for økt produksjon som Borgen selv peker 
på. For å skape grunnlaget for videre vekst i regionen så er vi avhengig av nok kraft og sikker 
forsyning. Forutsigbarhet er viktig for å få til en langsiktig utvikling.  

Næringslivet er av den oppfatning at det er viktig at det er åpenhet om faktagrunnlaget for 
de vurderingene som nå gjøres. Vi forstår at det må gjøres et nedvalg fra de alternativene 



som utredes. Men vi kan ikke se at det er lagt frem et faktagrunnlag for nedvalget fra 6 
alternativer (2 på 132 kV og 4 på 420 kV) til 2 alternativer (nr 2 og 3 i tabellen nedenfor) som 
gir forståelse for hvorfor alternativ 5 og 6 er valgt bort. 

 

Alternativ Strekning 

2 Isfjorden – Istad- Fræna 

3 Ørskog – Nyhamna/Fræna 

5 Trollheim – Kristiansund – Fræna 

6 Snilldal – Tjeldbergodden – Kristiansund - Fræna 

 

 

 

Vi ber derfor Statnett sørger for god dokumentasjon av de 4 alternativene for 420 kV 
ledningsnett som er aktuelle (alternativ 2, 3, 5 og 6), slik at alle forstår grunnlaget for å 
ende ut med det alternativet som skal realiseres.  En god innsikt i faktagrunnlaget vil sikre 
en god oppslutning om den videre prosessen.  

 

 

Kristiansund/Molde, 17.03.2021      

       

Kristiansund & Nordmøre Næringsforum AS             Molde Næringsforum  

 

Ole J. Rugset                                       Britt Flo   

Daglig leder                                     Daglig leder 


