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Kraft fra land til Draugen og Njord - NVEs innstilling - høring  

 

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen sendte 23.mai 2022 

høringsuttalelse til NVE vedr. saken over. Uttalelsen gjentas i sin helhet til Olje – og 

energidepartementets høring i saken med frist 17. februar 2023  

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

Frøya, Rennebu, Rindal, Ørland og Surnadal.  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 viktig for utviklingen. En stor 

andel av arbeidsplassene finner vi i basisnæringer som fiske og havbruk, 

næringsmiddelindustri og prosessindustri. Dette er næringer med stort behov for kraft.   

I vår region, har det skjedd stor og til dels konfliktfylt utbygging av vindkraft på land. Dette 

skjedde som en direkte konsekvens knyttet til forutsetningen for få en bedre kraftforsyning 

på kysten gjennom et nytt gjennomgående sentralnett. Forutsetningen var utbygging av 

minimum 1 Twh vindkraft, nord og sør for Trondheimsfjorden. Under benevnelsen «Fosen-

utbyggingen» er nå dette på plass, og mer enn det. Dermed er det mer enn et rimelig krav at 



 

 

man i region får den lovede forbedring av kraftforsyningen, og da før den utbygde 

kapasiteten i form av vindkraft eventuelt blir brukt til å elektrifisere på sokkelen. 

Vi viser til konsesjonssøknad med konsekvensutredning fra OKEA ASA for en 132 kV 

kraftledning fra Straum transformatorstasjon i Åfjord kommune til oljeplattformene Draugen 

og Njord i sørlige del av Haltenbanken. Det søkes der om en 1,4-km-jordkabel på land, en 

sjøkabel på 142 km til Draugen, og 35 km sjøkabel videre til Njord. Ved siden av dagens 

Straum transformatorstasjon søkes det om en ny transformatorstasjon. Kraftbehovet er på 

80 MW fordelt likeverdig til Draugen og Njord. Bakgrunn for søknad er at kraft fra land vil 

redusere CO2- og NOx-utslippene ved at kraft fra land erstatter gass på plattformene. 

Det kommer fram i Statnetts utviklingsplan 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 

har bedt Statnett prioritere utbygging av sjøkabel Snilldal- Åfjord. Dette må skje så snart som 

mulig, og senest innen 2024. Dette vil ha avgjørende betydning for utvikling og vekst i vår 

region.  Regionrådet mener at en prioritering av kraftforsyning fra land til Draugen og Njord 

vil ha konsekvenser for utvikling av regionens næringsliv. Regionens næringsliv jobber i takt 

med det grønne skifte med flere selskaper som har søkelys på bærekraft og sirkulær 

økonomi.  Situasjonen er kritisk, og regionrådet står samlet bak denne uttalelsen.     
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