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«Nett i nord»-avtale med Statnett

Statnett arbeider med planer for utbygging av nettet på strekningene
Ofoten – Balsfjord – Hammerfest –
Skaidi – Varangerbotn, som også
inngår i en planlagt ringforbindelse
mellom Nord-Norge, Nord-Finland
og Nord-Sverige, kalt Arctic Circle.
Både Statnett og Defo har interesser av at det skapes et best mulig
grunnlag for å gjennomføre de aktuelle
prosjektene.
I henhold til avtalen vil det bli
planlagt og gjennomført felles
aktiviteter for å skape forståelse i
hele regionen for betydningen av
nettutbyggingen. Partene forplikter
seg til å utveksle informasjon om
planer og beslutninger som er relevante. Defo skal gjennom sitt nordområdeutvalg koordinere samarbeidet
mellom Statnett og selskapene som
er medlem av Defo i nordområdene,
og fungere som kontaktpunkt knyttet
til planlegging og gjennomføring av
kommunikasjonstiltak.

BEST MULIGE LØSNINGER
– Vi er svært fornøyd med å få i havn
en slik avtale med Defo og nettselskapene i Nord-Norge, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett til NettOpp.
– For å kunne komme fram til de
best mulige nettløsninger for nord-
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Defo har inngått en samarbeidsavtale med
Statnett i forbindelse med utbygging av nett
i Nord-Norge. Også enkeltmedlemmer har på
denne måten knyttet seg opp mot Statnett.
Formålet er å skape et godt grunnlag for å
gjennomføre aktuelle prosjekter.

Daglig leder Knut Lockert i Defo og konsernsjef Auke Lont i
Statnett vil samarbeide om utbygging av nett i Nord-Norge.

områdene er det helt nødvendig å ha
nær kontakt med de lokale interesser
og kunne dra lasset sammen. På denne
måten kan våre prosjekter gjennomføres på en rask, kostnadseffektiv
og sikker måte, sier Statnettsjefen.

OMFATTENDE PROSESSER
– Vi er svært tilfreds med at Statnett
nå kjører en offensiv politikk for å
oppnå en nødvendig linjeforsterkning
i nordområdene. Defo ønsker å bidra
til at Statnetts kommende og planlagte prosjekter i nord blir realisert,
sier daglig leder Knut Locket i Defo.
Han viser også til hvor omfattende og
vanskelig slike prosesser kan være,
og presiserer at det derfor er viktig at
bransjen står samlet.
– Vi tror også på samme måte som
Statnett at det er viktig at lokale energiverk og lokal kompetanse trekkes inn i
konsesjonsprosessen gjennom informasjon og aktiv medvirkning. Dette
handler ikke om at vi er enige i ett og
alt, dette handler om å være i posisjon til
å få utrettet noe og være med å skape
forbedringer. Vi skal fortsatt framheve
våre meninger overfor Statnett og være
pådriver for det vi mener er riktig vei å
gå. Det er likevel bedre med dialog og
samarbeid enn steile fronter, sier Knut
Lockert til NettOpp.

Distriktenes energiforening Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo
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Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

DÅRLIGST I NORGE
Viktigheten av en slik nordområdesatsing
ble underbygd av en studie gjennomført av Norut i Alta og lagt fram høsten
2008. Her ble det blant annet konstatert
at «nettet nord for Balsfjord er det
dårligste sentralnettet i Norge».
Defo har også gjennom sitt nordområdeutvalg lenge arbeidet for en
positiv nettutvikling i nord. Lockert
viser til at utvalget har kompetanse og
lokalkunnskap som er viktig for Statnett
å kunne trekke veksler på.
– En slik samarbeidsavtale vil derfor
være av stor betydning for å sikre at
Statnetts prosjekter kan gjennomføres
på en rask, kostnadseffektiv og sikker
måte, sier Knut Lockert.

GOD DIALOG
Defo har hatt en god dialog med Statnett om nordområdeproblematikken,
og konsernsjef Auke Lont har vist stor
forståelse for nordområdene. I mai i fjor
valgte Statnett å legge fram sin masterplan for Nord-Norge i samarbeid med
daværende FSN, senere Defo.
Dette møtet ble av Defos styreleder, Eilif
Amundsen, tolket som et tegn på at det
løsner i nord og at nordområdesatsingen
er i ferd med å lykkes. Nå er samarbeidet
med Statnett ytterligere konfirmert og
mulighetene for å lykkes er blitt enda større.
Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no

E:G:G>@hhV`

Per Erik Ramstad, leder av Defos nordområdeutvalg

Ord på et papir er viktig og
nødvendig for at parter skal
forplikte seg til samarbeid.
Men det er først når ord
følges opp med handling
at resultater kan oppnås.
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Utbyggingsplanene for nett i NordNorge er like omfattende som den er
viktig for at landsdelen skal kunne
utnytte sine store ressurser til beste
for folk og samfunn. Det er ikke mulig
å skape en levedyktig framtid for nordområdene uten at grunnlaget for
ethvert moderne samfunn – elektrisk
kraft – kan distribueres med den sikkerhet og den mengde som kreves.
Dersom vi ikke kan stole på at landsdelen i framtida vil ha en akseptabel
leveringssikkerhet, så vil det ikke være
grunnlag for en positiv befolkningsog næringsutvikling.

HANDLING
Men resultatene kommer ikke av
seg selv, eller av ord alene. Denne

Et gjennombrudd i nord
– Denne avtalen er et gjennombrudd for Defos
nordområdesatsing, sier styreleder Eilif Amundsen
i Defo. Han er også medlem av Defos nordområdeutvalg og var initiativtager til en slik organisert
satsing for regionen da FSN i sin tid etablerte
nordområdeutvalget.
Nordområdeutvalget hadde et klart formål om å bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i nordområdene og tilrettelegge for en industriell utvikling basert
på fornybar energiproduksjon.
– Vi var også veldig klar på at her
måtte de tre pilarene produksjon, distribusjon og forbruk samkjøres slik at det
ikke skulle oppstå skjevheter slik vi så i
Midt-Norge der spesielt nettutbygginga
kom på etterskudd med de konsekvenser
det førte til, sier Eilif Amundsen. Han
vil berømme Statnetts konsernsjef for

eVhhd

historiske avtalen som nå er inngått
med Statnett må i første omgang
følges opp ved at partene samles
og blir enige om konkrete tiltak som
skal føre fram mot målet. Her må det
avsettes tid og ressurser til aktiviteter
som skal skape forståelse i regionen
for betydningen av nettutbyggingen.
Defos nordområdeutvalg vil ha en
sentral oppgave i denne sammenhengen,
men jeg oppfordrer samtidig alle medlemsverkene i nord til å bidra med sin
kompetanse. Nå er ordene på plass
– la handlingen overta!

hans sterke vilje til å satse tungt på
sentralnettutbygging i nordområdene.
Defo skal koordinere samarbeidet
mellom Statnett og selskapene som
er medlem av Defo i nordområdene
og fungere som kontaktpunkt spesielt
knyttet til planlegging og gjennomføring
av kommunikasjonstiltak.
– I praksis knyttes nå det mest aktive
nordnorske nettmiljøet opp mot Statnett
som har ansvaret for «hovedriksveien»
for krafttransport i Norge. Det må gi
resultater, sier Eilif Amundsen.

Milliardinvesteringer
«Investering i sentralnettet i nord
kan utløse milliardinvesteringer
i Finnmark både innenfor fiskeri,
reiseliv, bergverk, petroleumskjemi
og åpne mulighetene for eksport av
fornybar energi fra Finnmark.»
Dette sier Vest-Finnmark Regionråd
blant annet i en uttalelse om strømforsyningen i Finnmark som er sendt
olje- og energiministeren og andre
aktuelle politikere og etater.
Regionrådet er tilfreds med at
det nå ser ut til å gå mot en løsning
for framføring av 420 kV-linja fra Balsfjord til Hammerfest, men presiserer
at utbyggingen også må forlenges til
Øst-Finnmark. Den optimale løsningen
mener imidlertid regionrådet er å se
kraftsystemet i sammenheng med våre
naboland Sverige og Finland. «Dette
åpner for eksport fra Finnmark og gir
større sikkerhet for kraftsystemet i
hele Norden.»

Langt mellom linjene
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– Nei nå må du passe på linjene. Kroppen din har est
slik ut at linjene er blitt borte, kommenterte min søster
da onkel kom på julebesøk. Han hadde sluttet
å røyke og mistet helt kontrollen med kroppsvekta.
– Neida, linjer det har jeg, svarte onkel kjapt, – men det
er bare blitt så langt mellom dem.

Slik også med Nord-Norge. Myndighetene har mistet
kontrollen med vektlegging av nordområdene – og
det er blitt for langt mellom linjene.
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