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– En ting er i alle fall sikkert. Nettet nord for Balsfjord 
er det dårligste sentralnettet i Norge. Kanskje er det 
riktig at infrastrukturen på nett i likhet med for 
eksempel vei og brubygging ikke alltid skal basere 
seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Dette er siste del av konklusjonen i et notat basert på en 
studie av samfunnsøkonomiske, næringsøkonomiske og 
miljømessige aspekter ved ny sentralnettlinje til Varanger-
botn i Finnmark. Prosjektet er fortsatt under arbeid, men 
resultatene så langt ble presentert på en konferanse 
arrangert av FSN, EBL og Varanger Kraft i Kirkenes nylig. 
Prosjektet gjennomføres av Norut Alta med bidrag 
fra EC Group, og på oppdrag fra EBL-kompetanse, 
FSN, Landsdelsutvalget, G7-gruppen i Finnmark og 
Varanger Kraft. 

Kun lønnsomhet
Det dårligste sentralnettet i Norge snor seg gjennom et 
av Europas mest værharde områder, med utsikt til de 
beste vindkraftområdene i verdensdelen og med verdens 
største olje- og gassreserver rett utenfor stuedøra. Så 
hvorfor er ikke transportveiene for rikdommen bedre? 
Fordi Statnett gjør det politikerne har sagt at de skal gjøre 
gjennom de fastsatte vedtektene, og som blant annet sier 
at Statnett skal ta ansvaret for en samfunnsøkonomisk 
rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet 
for kraft. 

Og skal ledningene bli lønnsomme må det nytt forbruk 
til – et forbruk som er avhengig av bedre linjer.

Usikre forutsetninger
De samfunnsøkonomiske analyser som benyttes av 
Statnett er veldig sammensatt og komplisert, og de er 
også svært avhengig av de data som legges til grunn. 

– Det er derfor fornuftig å ha en sunn skepsis til slike 
tall. Man må vite at de bygger på en rekke usikre forut-
setninger, heter det i notatet fra Norut. 

Vindforhold er en ting, transportforhold og tilgang til 
infrastruktur er en annen. Det er vanskelig å kvantifi sere 
muligheten for utvikling av lokalsamfunnet på grunn av 
ny infrastruktur. Men infrastruktursatsing i dette området 

Det dårligste sentralnettet i Norge

Seniorrådgiver Inge Berg Nilssen fra Norut Alta spør 
om det kanskje er mer riktig at infrastrukturen på nett i 
likhet med for eksempel vei og brubygging ikke alltid skal 
basere seg på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

vil gi også regionale effekter som understøtter en viktig 
nasjonal strategi. 

– En ikke-satsing vil være en barriere for utvikling og 
ha en motsatt effekt. 

Det er mulig!
Som et eksempel på muligheter nevnte Inge Berg Nilssen 
et eksempel fra Spania. I 2005 hadde Spania skapt 
17 000 direkte og indirekte arbeidsplasser knyttet til 
utbygging og drift av vindkraft – en utvikling med utgangs-
punkt i en av landets mest rurale regioner. Og uten 
fi nnmarksvinder. 

Et politisk spørsmål
– Utvikling av nordområdene høres fl ott ut, men vil den 
komme med en ny ledning, og er nordområdene det 
beste stedet å utvikle ny virksomhet, spør Inge Berg 
Nilssen fra Norut i sin konklusjon, og han fortsetter slik: 
– Dette er vanskelig å ta stilling til i en økonomisk 
analyse, og blir mer et politisk spørsmål.
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– Det er ingen tvil om at det har vært 
investert for lite og for seint i det nor-
ske sentralnettet, slo leder i nærings-
komiteen Ola Borten Moe (SP) fast 
i sitt innlegg under konferansen i 
Kirkenes. – Og det er kostbart å være 
treg og dårlig til å planlegge. 

Borten Moe presiserte at nordområdene er spesielt viktig 
i et globalt perspektiv. – Men det er uavklarte rettslige 
momenter, det mangler et regelverk og det må drives en 
mer aktiv alliansebygging med de land som er aktuelle i 
nordområdene. 

En suksesshistorie?
Også Borten Moe, som så mange andre på ulike taler-
stoler, var opptatt av det store energipotensialet i nord-
områdene. Og som så som mange før ham, utbasunerte 
han at det ligger til rette for en norsk suksesshistorie. 
– MEN, noen skal legge til rette, og vi må stille oss 
spørsmålene; hva skal norsk kraft brukes til og hvem skal 
høste av disse godene?

Grønn eksport til Europa kan høres forlokkende ut, 
men Borten Moe pekte også på faren for at vi da kan bli 
kun en råvareeksportør. Suksesshistorien må begynne 
med etablering av industriaktiviteter i Nord Norge, i nær-
heten av energikildene. 

Bedre samspill
Her innrømmet Borten Moe å være rasende uenig med 
sin olje- og energiminister, i hvert fall på ett område. 
Partifelle Terje Riis-Johansen uttalte nemlig samme dag 
til dn.no at han mener Norge har potensial som eksportør 
av fornybar energi som kan erstatte kraft basert på fossile 
kilder. Borten Moe ser for seg en betydelig større grad av 
satsing på utbygging av nasjonal industri med ny fornybar 
energi. – Men for å få det til må det også etableres bedre 
samhandlinger mellom kraftavtagere i Norge og Stat-
nett. Vi trenger et bedre samspill mellom infrastruktur og 
arbeidsplasser. 

Lengre til Stockholm
Både Borten Moe, FSN og EBL ga uttrykk for en stor for-
ståelse for internasjonalt samarbeid i energisammenheng. 
Men, på like linje med hva FSN nylig har utbasunert, er 
også Ola Borten Moe klinkende klar i sitt syn på fusjons-
planene: – Det ville være helt meningsløst å fusjonere 
Statnett med Svenska Kraftnät. Vi må ha en fullstendig 
nasjonal kontroll med en så viktig del av infrastruktur-
utbyggingen i landet vårt. Finnmarkinger har lenge 
erfart at det er langt til Oslo – det er mye, mye lengre 
til Stockholm. 

For lite og for seint

Gullhøne på avveier
Det er vel ikke mange som er uenig i at Nord Norge 
trenger fl ere arbeidsplasser med grunnlag i energi-
ressursene i landsdelen, men så var det den berømte 
høna og egget da. Om gullegget er for eksempel kraft-
krevende industri og gullhøna er et bedre sentralnett 
– hvem skal komme først? 

Tar vi for oss annen infrastrukturutbygging, så vil 
vi oppdage at det vanlige er å bygge veier først og så 
næringsutvikling. Burde ikke det også være en naturlig 
rekkefølge for elektrisk infrastruktur? For Statnett vil deres 
kompliserte beregning av samfunnsøkonomisk lønnsom-
het etter beste evne alltid måtte komme første – i hvert fall 
så lenge det står i vedtektene. Men det er politikerne som 
eier og styrer. 

– Det er et nasjonalt ansvar å legge til rette for riktig 
infrastruktur også på dette området, slår Ola Borten Moe 
fast. 

Men får vi en riktig infrastruktur i nord når gullegget 
ikke kan legges fordi gullhøna ikke kommer fram?

Stortingsrepresentant og leder av nærings-
komiteen, Ola Borten Moe vil ha ny etablering av 
industriaktiviteter i Nord Norge – i nærheten av 
energikildene.  
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DET LUNE HJØRNET

Jordwattpotensiale?

Hvor mange jordwattimer med ny fornybar energi skal 

produseres innen totusenogx, og hvilket potensiale fi nnes?

Spørsmålet er riv ruskende galt, men relevant fordi det i så 

mange sammenhenger sies og sågar skrives terrawattimer 

og at vi har et potensiale. 

Det heter altså TERAWATTIMER, som betyr en billion 

(tusen milliarder) watt-timer, og ikke terra som betyr jord. 

Og så heter det et POTENSIAL, ikke potensiale. Snart bør 

vi også begynne å si tjueti og ikke år totusenogti – for 

enkelthets skyld. 

Puh, det var godt å få det ut. 

FSNs styremøte den 17. september var det 
første styremøtet etter at organisasjonen har 
fått fast ansatt daglig leder på heltid. 

Fusjonsforsøket Statnett–SvK
Styret var fornøyd med at fusjonsprosessen var 
stoppet med inngripen fra statsråden, men bemer-
ket at saken måtte holdes varm i fall det blir gjort 
nye fremstøt i forhold til en eventuell ny fusjons-
prosess.

Sentralnettariffen
Når det gjelder Statnetts prisstrategi for 2010–2012 
vil dette være et prioritert område for FSN, der 
hovedformålet er å bidra til en positiv utvikling av 
tariffen for uttakssiden i sentralnettet.

Forholdet til Småkraftforeningen
Småkraftforeningens aktivitet når det gjelder nett-
tilknytning reiser en rekke spørsmål for FSN´s 
medlemmer. Dette er et område som FSN må 
prioritere videre. 

Fortsatt samordning
EBL, KS-bedrift og FSN har sendt et fellesbrev til 
OED der det reageres på utkast til ny forskrift om 
krav til kompetanse mv hos konsesjonær. Styret ba 
om at i denne saken burde de tre organisasjonene 
fortsette å samordne seg i forhold til myndighetene. 

Rekruttering av nye medlemmer
Styret er opptatt av at dette arbeidet fortsetter. 
Administrasjonen etterlyste et enklere budskap å 
selge til medlemmene om hvorfor de burde være 
medlem av FSN. Det tas initiativ til å se på formuler-
inger og eventuelt profi l i den anledning. 

Sluttbrukerutvalg?
Det ble reist en del problemstillinger, blant annet om 
FSN bør åpne for medlemmer fra rene omsetnings-
selskaper. Det var forståelse for forslaget og det ble 
bedt om at dette skulle det jobbes videre med. 

NYTT FRA STYRET

Medieutvalget hadde sitt første møte for høsten 
den 17. september. 

Presentasjon av daglig leder
Knut presenterte seg selv. Han viste også til ”fusjons-
saken” som han fi kk i fanget ganske raskt etter 
tiltredelsen. Utvalget uttrykte stor tilfredshet med 
måten denne saken ble håndtert på. Dette viser 
også hvor godt ad hoc-argumentasjonen fungerer. 

Evaluering av årsmøtet i Alta
Utvalget konkluderer med at slike arrangement i 
framtiden bør reguleres gjennom en avtale hvor 
FSNs forventninger og lokal arrangørs bidrag er 
tydelig avklart. 

Årsmøtet 2009
Årsmøtet 2009 på 
Beitostølen med 
Valdres Energiverk og 
VOKKS som arrangør-
er (bildet) den 22. og 
23. april går av stabe-
len om lag to måneder 
tidligere enn årets Alta-
arrangement. Det har 

da den naturlige konsekvens at også deadlines for 
arbeidsoppgaver justeres tilsvarende.

Arbeidet ble igangsatt med forberedelser til 
programinnhold, brosjyre, årsberetning, tidsrammer 
og transport. 

Mediefokus på enkeltsaker
Utvalget kastet fram og drøftet en rekke forslag til 
mediesaker som det må arbeides med framover: 
Statnett/SvK-saken må holdes øye med, i forbind-
else med fl askehalsproblematikken må FSN på 
banen med løsningsforslag, det er utfordringer 
knyttet til kraftomsetning, eiendomsskatt for nett-
selskaper, nettleieutjevning, og FSN vil i framtiden 
også bli utfordret på fornybar energi. 

NYTT FRA MEDIEUTVALGET

NYTT FRA DSB/DLE-UTVALGET:

DSB/DLE-utvalget har hatt møte i Tromsø i 
tilknytning til DLE-konferansen 16. og 17. 
september. 
På dagsorden sto rapport fra første møte i DSBs 
DLE-forum, status for DLE-instruks 2009 og for for-
slag til ny forskrift om kvalifi kasjonskrav for elektro-
fagfolk. Dessuten informasjonsutveksling om praksis 
og tolkning av forskrift for føring av fi berkabel på 
masterekke for høgspent og lavspent kraftlinje.


