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Lovendring med

svakheter
Konsekvensene av tilknytningsplikt og bruk av anleggsbidrag karakteriseres av FSN som «problemområder» i
endringen av energiloven som ble vedtatt 9. juni.
– Tilknytningsplikten, slik den nå er formulert i energiloven,
løser ingenting så lenge det ikke sies noe om hvordan
tilknytningen skal finansieres, sier daglig leder Knut
Lockert i FSN (bildet). – Når det legges til grunn at
«alle må betale», er det etter vår oppfatning fortsatt
slik at en netteier opprettholder tilknytningsplikten etter
loven dersom han sier ja til tilknytning til en produsent
også dersom produsenten får presentert en regning for
tilknytning i tråd med de påløpne kostnadene.
Kostnadene lokalt
Lockert presiserer at det nå er viktig å unngå at lokalbefolkningen bærer kostnadene i form av økt nettleie
for at man skal nå nasjonale politiske mål om økt vindkraftutbygging.
– Det er forståelig at politikerne ønsker mer produksjon

Medhold om fellesføring
Nord-Troms Kraftlag AS har fått medhold i klagen på
DSBs vedtak om at selskapets fiberkabel i lavspentnettet ikke var montert forskriftsmessig.
Bakgrunnen var et krav som FSN og KS Bedrift i et brev til
DSB blant annet karakteriserte som «et betydelig hinder,
og i alle fall en kostnadsdrivende faktor, for utbygging av et
moderne kommunikasjonsnett i distrikts-norge».
Det var i Elsikkerhet nr. 70 at DSB gjorde en reformulering
av krav til teknisk løsning slik at spinning på jordlinje eller
lavspenningsluftlinje ble angitt som «eneste unntak» fra

inn i systemet, men konsekvensen nå kan bli at kostnadene legges igjen lokalt for å sikre strømforsyningen
sentralt. Det må vi unngå.
Energi- og miljøkomiteen gir NVE oppdrag med å se
nærmere på bruken av anleggsbidrag. Lockert sier at det
er lett å se her at komiteen er bekymret for at anleggsbidrag skal kunne stå i veien for ny produksjon og at de
er skeptisk til bruk av dette.
– Det ser ut som om de mener at det er greit med
anleggsbidrag så lenge det ikke blir for dyrt. Men da
mister man jo fokus på det prinsipielle, og det er ikke bra,
sier Knut Lockert i FSN.
reglene som skal gjelde generelt for telekabel. NordTroms Kraftlag hadde etablert en løsning som var i strid
med DSBs nye krav, og klaget derfor på vedtaket. Klagen
ble fulgt opp med et fellesbrev fra FSN og KS Bedrift.
I brevet datert 12. desember i fjor heter det blant annet:
«Dette er en innsnevring av forskrift og veiledning som
ikke har vært gjenstand for ordinær forvaltningsmessig
behandling (høring), og som vi mener ikke er nødvendig
ut fra de overordnede hensyn som skal ivaretas i forskriften
(unngå unødig fare og bidra til trygt arbeid).»
I brevet til Nord-Troms Kraftlag av 20. mai heter det at
DSB «har behandlet saken på nytt og gitt dere medhold».
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Samarbeidets kraft
Samarbeidet blant kraftselskapene i Finnmark
med Nord Troms og FeFo
har ført til Finnmark
Kraft AS (FK). Samarbeid
mellom noen av initiativtagerne til FK, Vindkraft
Nord AS og svenske Slite
Vind AB kan føre til en
«Super grid» til kontinentet
– og Finnmark som en
«grønn lunge for europeisk energi».

er å utvikle, bygge, eie og drive produksjonsanlegg for
fornybar energi i Finnmark. Tanken er at man sammen
skal kunne realisere flere og større prosjekter enn deltagerne kan hver for seg.
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– Dette initiativet er det største som har skjedd i Finnmark
siden elektrifiseringen, sa adm. direktør Per-Erik Ramstad
(bildet) i Alta Kraftlag og leder av FSNs nordområdeutvalg
da han presenterte Finnmark Kraft AS på Zero-konferansen
i Tromsø 3. juni. På det tidspunktet var selskapet under
stiftelse, men den 17. juni ble AS-et formelt stiftet med
adm. direktør Kjell Eliassen fra Varanger Kraft som styreleder og Per-Erik Ramstad som nestleder.
Fellesskap
Initiativet til Finnmark Kraft var egentlig en utfordring fra
Finnmarkseiendommen (FeFo) til kraftselskapene i fylket
om en felles satsing. Kraftselskapene tok utfordringen og
inviterte FeFo med i fellesskapet. Resultatet ble at FeFo
takket ja til en invitasjon fra kraftselskapene i Finnmark
samt Nord-Troms Kraftlag om å delta i etableringen av et
nytt kraftselskap i Finnmark: Finnmark Kraft AS. Formålet

Fossil økning
i Finnmark
Finnmark har hatt en enorm økning i andelen
fossil energi – fra 42 prosent i 2006 til hele 85
prosent i 2007. Så godt som hele denne økningen
kommer fra forbruket av gass ved Snøhvit i
Hammerfest.
Andelen har vært nokså konstant i Nordland
og gått noe ned i Troms. Landet samlet har en
fossilandel på i underkant av 43 prosent. Det
gikk fram av foredraget til Kaja Nordby fra Zero
under Zero-konferansen i Tromsø. Hun viste
samtidig til at vindkraftpotensialet i Finnmark er
om lag 163 TWh per år. Det tilsvarer 70 prosent
av vindkraftpotensialet i Norge.
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Mulighetsstudie
Kraftsamlingen i Finnmark ble presentert i slutten av
mars, og var ikke kommet lenger enn til SUS (selskap
under stiftelse) før samarbeidskraften strømmet ut i form
av gigantiske planer. Initiativtagerne bak Finnmark Kraft
sammen med Vindkraft Nord og svenske Slite Vind AB
vil gjennomføre en mulighetsstudie for å avdekke alle
utfordringsområder ved nettutbygging (Super Grid) via
Finland og Sverige for å kunne realisere vindkraftpotensialet i Finnmark.
Per-Erik Ramstad presiserte under framleggelsen i
Tromsø at disse planene ikke er tenkt å erstatte eller
være et alternativ til ny 420 kV-linje, men i tillegg til nytt
sentralnett, for å kunne etablere vindkraftproduksjon
utover 2 500 MW i Finnmark.
Utfordringene
Selv om Finnmarks befolkning ønsker vindkraft, er det
helt klart barrierer mot en utbygging av en slik størrelse
det her er snakk om. Det må tas hensyn til reindriftsnæringa og naturvern, NVEs inntektsrammeregulering
må tilpasses en slik utbygging, og ikke minst er kapitaltilgang en stor utfordring i nord. Men Finnmark har med
samarbeidets kraft startet på en vei som kan føre til at
vårt nordligste fylke en gang i framtida blir den grønne
lunge som puster liv i drømmen om et renere Europa.
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