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Høring fra Romsdal Interkommunalt politisk råd: 

Linnorm – program for konsekvensutredning 

 

Romsdal Interkommunalt politisk råd (ROR) 

ROR er interkommunalt politisk råd for 5 kommuner - Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. 

Denne henstillingen er utarbeidet på vegne av disse kommunene.  

Det vises til at eksisterende gassprosesseringsanlegg, som opprinnelig ble utbygd for Ormen lange 

feltet, ligger på Nyhamna i Aukra kommune. 

 

Bakgrunn 

Det vises til høringsbrev, datert 10.08.2021, fra A/S Norske Shell angående høring av 

konsekvensutredningsprogram for Linnorm 

 

Høringsuttalelse 

ROR er generelt positiv til det foreslåtte konsekvensutredningsprogrammet og planene om utbygging 

av Linnorm-feltet i Norskehavet. 

Vi ønsker å poengtere følgende punkt i forbindelse med høringen: 

• Regionen har god erfaring med utbygginger og drift knyttet opp mot 

gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. 

 

• Regionen har god tilgang på arbeidskraft og kompetanse. 

 

• Det er ledig kapasitet i eksisterende gassprosesseringsanlegg og tilknyttet infrastruktur – 

dette gjelder både Polarled og Langeled i tillegg til anlegget på Nyhamna. Det er derfor viktig 

med ny gass for å øke fyllingsgraden. 
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• Gassen utgjør i dag en stor del av det totale energiforbruket i Europa. Dette er en situasjon vi 

forventer å vedvare i mange år. Bakgrunnen for dette er at gassen er den karbonbaserte 

energien som gir laveste CO2-utslipp. 

 

• Regionen har gjennom en tiårsperiode tidligere samarbeidet med LO, NHO, Møre og 

Romsdals fylkeskommune og Høgskolen i Molde om det interkommunale 

samarbeidsprosjektet Gassknutepunkt Nyhamna. Her har man blant annet arbeidet for å 

utvikle Nyhamna til et gassknutepunkt, og i tillegg øke de regionale ringvirkningene.  

 

• Dette arbeidet videreføres nå, med de samme partnerne, i et nytt prosjekt med navnet 

Energiknutepunkt Nyhamna. I denne prosjektet er det mål om å arbeide for produksjon av 

blant annet blått hydrogen og ammoniakk. I den forbindelse henvises det til ROR sin innspill 

til nasjonalt veikart for hydrogen (vedlegg 1).  

Vi ser for oss muligheten for framtidig karbonfri eksport av energi ut fra Nyhamna. Vi ønsker 

her å poengtere viktigheten av å se på alternativer for CCS og infrastruktur for eksport av 

hydrogen. 

I samsvar med program for konsekvensutredning er det lagt opp til at 

petroleumsvirksomheten skal skape lokal og regional verdiskaping og ringvirkninger, men 

ikke hvordan. Dette bør beskrives nærmere. 

 

• Det har i lengre tid vært arbeidet med å sikre mer krafttilgang og en mer robust 

kraftforsyning til Romsdalshalvøya inkludert Aukra. I den grad utbyggingen av Linnorm, med 

tilhørende prosessering på land skulle påvirke dette, ber vi at også dette beskrives nærmere. 

 

Vennlig hilsen  

Romsdal Interkommunalt politisk råd 

Odd Jørgen Nilssen Tove Henøen  Torgeir Dahl 
Ordfører 

Aukra kommune  

Ordfører 
Hustadvika kommune 

Ordfører 
Molde kommune 

(sign.) (sign.) (sign.) 
   
   

Yvonne Wold  Randi Bergundhaugen 
Ordfører 

Rauma kommune 
 Ordfører 

Vestnes kommune 
(sign.)  (sign.) 

   
 

  

mailto:alf.reistad@romsdalipr.no


   
 

Romsdal Regionråd 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde 

Mail: alf.reistad@romsdalipr.no 

 

Kopi:  

• Olje- og energidepartementet 

 

Vedlegg: 

• 2021-02-23 Innspill fra ROR til OED angående nasjonalt veikart for hydrogen 
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