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Høring fra Romsdal Regionråd: 

Henstilling om at NVE avviser Statnett sitt ønske om 
omklassifisering og salg av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal. 
NVEs referanse 201704353-2 Arkiv:642 

 

Romsdal Regionråd (ROR) 

ROR er regionrådet for 5 kommuner - Aukra, Hustadvika, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Denne 

høringen er utarbeidet på vegne av disse kommunene. 

 

Innledning 

Statnett publiserte 26.11. 2020 en melding om at det var inngått avtale med Mørenett om 

overtagelse av det nåværende transmisjonsnettet i Møre og Romsdal på 132 kV-nivå (vedlegg 1). 

Overtagelsen krever en omklassifisering av det aktuelle nettet fra transmisjonsnett til regionalt 

distribusjonsnett. En søknad om dette er til behandling i NVE. 

Romsdal Regionråd mener at det, i det minste for deler av det aktuelle nettet, ikke finnes grunnlag 

for en omklassifisering før det er etablert alternative løsninger i dagens transmisjonsnett. Dette 

redegjør vi for i det nedenstående. Den utsendte meldingen er, etter vår mening, på flere punkter 

både uriktig og villedende. 
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Statnetts melding om salg av 132 kV-nettet i relasjon til saksbehandlingen 

Statnett sendte 27.6. 2017 søknad om omklassifisering av en rekke 132 kV-anlegg i Norge. De 

anleggene som nå er avtalt overdradd til Mørenett består i realiteten av flere anlegg som må 

vurderes separat. Dette er det tidligere redegjort for og detaljert underbygget, blant annet i Istad AS 

sine høringsuttalelser til NVE, datert hhv 22.05.2018 (vedlegg 2) og 22.10.2019 (vedlegg 3). I brevet 

datert 22.10.2019 fremgår det hvilke strekninger som ikke kan omklassifiseres før det er kommet på 

plass ny reserveforsyning til transmisjonsnettet.  

Vi er overrasket og stiller oss uforstående til at Statnett i sin melding viser at de helt overser de reelle 

og faglige innvendingene som finnes mot en omklassifisering, før det er etablert et alternativ til det 

aktuelle 132 kV-nettets oppgave som transmisjonsnett. 

I dialog med Statnett argumenter de for at omklassifisering og salg av 132 kV-nettet og nødvendig 

langsiktig løsning av forsyningssikkerheten til samme område, er to uavhengige saker. Vi er sterkt 

uenig i denne vurderinger og mener at dette er to sider av samme sak. Drift av dagens 132 KV-nett, 

som sikrer kraftforsyningen til Romsdalshalvøya, er Statnetts oppgave inntil de har etablert en 

permanent løsning på et høyere spenningsnivå.  

Statnett har vært altfor sent ute med å komme opp med løsninger som skal sikre strømforsyningen til 

Romsdalshalvøya. Vi står nå overfor en forsyningssituasjon hvor det er ingen kapasitet tilgjengelig fra 

transmisjonsnettet for kunder i Istad Nett AS, som enten ønsker å øke forbruket sitt eller som ønsker 

å etablere seg i regionen (gjelder forbruk over 1 MW). Dette begrenser nærings- og 

samfunnsutviklingen i regionen og er sterkt beklagelig. Det er 132 kV-nettet til Statnett som er 

reserveforsyningen til 420 kV-nettet, og det er dette 132 kV-nettet som gjør at det ikke er mer 

kapasitet tilgjengelig fra transmisjonsnettet. Det er mer enn nok kapasitet i strømnettet som forsyner 

Romsdalshalvøya så lenge 420 kV-ledningen fra Viklandet til Fræna står. 

Statnett jobber nå med en konseptvalgutredning, sammen med de lokale nettselskapene, for å se på 

alternative løsninger for å forsterke strømforsyningen til Romsdalshalvøya. Dette arbeidet er 

igangsatt for å komme opp med en langsiktig løsning for en sikker strømforsyning til 

Romsdalshalvøya (og Nordmøre). Det er kun en løsning som sikrer at Nyhamna får en full 

reserveforsyning, og det er å realisere strekningen Ørskog – Nyhamna med en 420 kV-løsning. På den 

måten får en både sikret gassforsyningen til Storbritannia og en sikker strømforsyning til 

Romsdalshalvøya (og Nordmøre). 
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Konkrete innvendinger 

For å underbygge ovenstående, vil vi spesielt kommenterer tre punkter i Statnetts melding om 

overdragelse av det aktuelle nettet (Statnetts formuleringer i kursiv): 

«Vi ønsker å konsentrere vår rolle som eier av nett til de høyeste spenningsnivåene. Derfor 

ønsker vi å selge vårt 132 kV-nett i Møre og Romsdal,….» 

Regelverket er klart mht. at Statnetts virksomhet normalt omfatter anlegg med høyere spenningsnivå 

enn 132 kV. Men kravet er at det da må finnes anlegg med høyere spenningsnivå som utfører de 

oppgavene som faktisk tilligger transmisjonsnettet. Inntil det skjer, er 132 kV-nettet så vel en legal 

som nødvendig del av transmisjonsnettet, og kan ikke omklassifiseres. 

«Dette salget representerer en betydelig overføring av eierskap fra statlig til regionalt nivå. 

Det vil styrke den regionale eierrollen og øke både effektivitet og lønnsomhet for kjøperne.»    

Første del av utsagnet er en selvfølgelighet. Det er også mulig at det vil øke effektivitet og 

lønnsomhet for kjøperne. Men det er ikke relevant for saken, men fremstår som en villedende 

«skinnargumentsjon» og avsporing. Økt lønnsomhet for kjøperne, dvs. Mørenett, er ikke isolert sett 

et samfunnsmessig gyldig argument. Det relevante er tvert om at Statnett frasier seg en 

samfunnspålagt oppgave, som vil gi lokale forbrukere en uberettiget merkostnad. 

«Etter at 420 kV-linjen fra Ørskog til Sogndal ble satt i drift, har ikke 132 kV-nettet i Møre og 

Romsdal lenger noen transmisjonsfunksjon.» 

Dette er sakens kjernepunkt, og er ganske enkelt ikke korrekt for de delene av nettet som forsyner 

Romsdalshalvøya.  
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Konklusjon 

Det er ingen tvil om mat deler av 132 kV-nettet til Statnett i Møre og Romsdal i dag har en 

transmisjonsnettfunksjon, og derfor ikke kan omklassifiseres. 

Vi vil med henvisning til ovenstående be NVE om å avvise Statnetts søknad om omklassifisering inntil 

det er etablert et alternativ som erstatter de aktuelle 132 kV-anleggenes funksjon som 

transmisjonsnett. Vi vil også be om at NVE, eller Reguleringsmyndigheten i NVE, påtaler Statnetts 

tilsynelatende mangel på vilje eller evne til å registrere og forholde seg til de faglige innvendingene 

som foreligger i denne saken. 

  

 

   
Torgeir Dahl  Geir Inge Lien 

Ordfører Molde kommune / Styreleder ROR  Ordfører Vestnes kommune 
(sign.)  (sign.) 

   
Tove Henøen  Yvonne Wold  

Ordfører Hustadvika kommune  Ordfører Rauma kommune 
(sign.)  (sign.) 

   
Odd Jørgen Nilssen  Alf Reistad 

Ordfører Aukra kommune  Daglig leder Romsdal Regionråd 
(sign.)  (sign.) 

   
 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Statnetts melding om slag av 132 kV nett i Møre og Romsdal 26.11.2020 

Vedlegg 2 – Brev fra Istad Nett - høringskommentarer til NVE 22.05.2018 

Vedlegg 3 – Høringsuttalelse fra Istad ang søknad om omklassifisering av 132 kV anlegg - Brev til NVE 

22.10.2019 - Supplement med BEGRENSET vedlegg 22.10.2019 

 

Kopi: 

• OED 

• Mørebenken på Stortinget 
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