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Kommentarer til Statnetts nettutviklingsplan for 2021- prioritering av utbygging 

sjøkabel Snilldal-Åfjord 

 

Trøndelag sørvest, Lakseregionen består av kommunene Skaun, Orkland, Heim, Aure, 

Hitra, Frøya, Rennebu, Rindal og Ørland.  

Det interkommunale samarbeidet i Trøndelag sørvest, Lakseregionen er organisert gjennom 

regionrådet. Regionrådet består av regionens ordførere som utøver stemmerett og 

administrativ ledelse i kommunene med møte og talerett. Regionrådet har tett dialog med 

nasjonale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringslivet.   

I Hurdalsplattformen gir regjeringen tydelig uttrykk for at det skal tas «Et krafttak for 

industrien» ved å «sikre bedre rammebetingelser og at norske naturressurser, herunder rimelig 

fornybar kraft, forblir et konkurransefortrinn for norsk industri». Et tydelig punkt i 

erklæringen er at regjeringen vil «Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass 

infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet 

forsterkes, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned». På alle nivå skisseres store 

muligheter og gode forutsetninger for betydelig økning i fremtidig verdiskaping fra kysten og 

havet, ikke minst utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag.  

Statnett har etablert en ny strategi: «Det grønne taktskiftet» for å møte tempoet i 

forbruksutviklingen. Trøndelag sørvest ønsker å ta del i utviklingen, men det forutsetter 

forutsigbar tilgang til nok kraft.  Trøndelag sørvest er i en unik posisjon for å ta en ledende 

rolle i grønn industriutvikling, men forutsigbar tilgang til kraft er nødvending for utviklingen.   

Som kartet under viser har det vært en positiv endring i sysselsetting i de fleste kommuner i 

regionen. En stor andel av arbeidsplassene finner vi i basisnæringer som fiske og havbruk, 

næringsmiddelindustri og prosessindustri.   
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Trøndelag sørvest, Lakseregionen har utviklet felles strategisk næringsplan.  I planen står 

det at regionen skal være den sterkeste industriregionen i landet.  Industrien skal  ha gode 

rammevilkår for vekst og utvikling.  Videre står det at industrien skal være miljøvennlig og 

bærekraftig, at regionen skal være en etableringsvennlig region og at vi skal ha en helhetlig 

regional utviklingspolitikk. Dette krever stabil tilgang på kraft.  

Regionen har prosessindustri i verdensklassen og en rik industrihistorie. I regionen finner vi 

bedrifter som bla  Equinor,  Wacker Chemicals Norway AS, Elkem Thamshamn og 

Washington Mills. Regionen har oppdrettskommuner og ei oppdrettsnæring som står for en 

stor del av eksporten fra landsdelen.  SalMar, Lerøy og Hitramat er eksempler på dette. Norsk 

Kylling har etablert seg i regionen og er et eksempel på foredlingsindustri. Innen maritime 

næringer, herunder rederier som har mange servicefartøy for havbruksnæringen, er det flere 

rederier som trenger kraft for elektrifisering f.eks. Frøy.  

Det er store industrielle vekstmuligheter i havnæringene, og kommunene ønsker sterkt å 

tilrettelegge for å bidra i denne verdiskapingen. Ny kraftproduksjon vil i stor grad realiseres 

ved kysten og offshore. Kraften må være tilgjengelig der behovene er. Det er dessverre 

allerede i dag en situasjon der tilgangen til kraft for nye fabrikker og virksomheter er blitt en 

risikofylt knapphetsfaktor, og som innebærer tilknytning på såkalte vilkår. Det sier seg selv at 

dette medfører tvil om planlagte investeringer blir gjennomført, og dermed har vi en kritisk 

situasjon som må avklares og rettes så fort som mulig. 

Nærhet til FoU miljøer i Trondheim og samspill med næringsvennlige kommuner gjør at 

regionen kan gå i front med tilpasning til det grønne skiftet. Regionens fortrinn og 

beliggenhet gjør den attraktiv for etablering av nasjonal og internasjonal 

næringsvirksomhet. Forutsigbar tilgang på kraft er i denne sammenhengen av avgjørende 

betydning. En forsinkelse i utbygging av viktig forsyning er kritisk for vekst og utvikling i 

regionen.  

Det kommer fram i utviklingsplanen at det ikke er kapasitet til mer forbruk eller produksjon 

før 420 kV Åfjord-Snilldal er satt i drift. Usikkerhet skaper uforutsigbare rammer for 

næringslivet i regionen.  Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen ber 

om at Statnett prioriterer utbygging av sjøkabel Snilldal- Åfjord- Dette må skje så snart som 

Figur 1Tall endringer i sysselsetting 2010-2022 Kilde: 
Trøndelag Fylkeskommune 

https://onf.no/content/strategisk-næringsplan-orkdalsregionen-0
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mulig og senest innen 2024. Dette vil ha avgjørende betydning for utvikling og vekst i vår 

region.   

Kommunene i Trøndelag sørvest står klare til å tilrettelegge for gode prosesser og dialog 

mellom sentrale interessenter. 

 

Med hilsen Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen  

 

Kristin F. Strømskag     Oddbjørn Bang  

Ordfører, Frøya kommune /leder   Ordfører, Orkland kommune  

 

Ole L: Haugen     Ola Øie 

Ordfører, Hitra kommune    Ordfører, Rennebu kommune  

 

Odd Jarle Svanem      Vibeke Langli  

Ordfører, Heim kommune    Ordfører, Rindal kommune  

 

Gunn Iversen Stokke     Hanne -Berit Brekken  

Ordfører, Skaun kommune    Ordfører, Aure kommune 

 

Ogne Undertun  

Varaordfører, Ørland kommune 

 


