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Statsråd Kjell Børge Freiberg
Olje & Energidepartementet
Kraftforsyningen til Øst Finnmark – behov for 420 kvh linje til Varangerbotn
Øst-Finnmark Regionråd vil peke på følgende:
1. Manglende muligheter for industriell og aktivitetsmessig utvikling i øst. Pr. oktober
2018 finnes under 20 MW igjen å tilby den eller de som vil etablere næring. Dette
holder f.eks til ett landbasert oppdrettsanlegg, så er det slutt.
2. Samfunnet er i endring. Vi benytter i stadig større grad elektrisk kraft – til alle formål
og er en kritisk faktor på linje med rent vann. Uten en reell økning i tilgangen på
elektrisk kraft vil Øst-Finnmark settes mange år tilbake.
3. Forsyningssikkerhet. Mangler redundans mellom Lakselv og Adamselv – kan sette
hele østfylket ut av spill. Russland vil i fremtiden ha bruk for sin egen kraft, det
største industriutbyggingsprosjekt i Europa i dag fins i Murmansk fylke.
4. Eksisterende linje må likevel snart utbedres og vedlikeholdes. Svært gammel
infrastruktur. Spesielt strekningen Adamselv – Lakselv må oppgraderes nå.
5. Generell forbruksvekst må påregnes også i Finnmark. Ved 4% årlig vekst vil nettet
være «sprengt» i 2022. Videre pekes på utviklingsprosjekter som er i gang
a. Smelteverksprosjekt – Ferroselisium med lokale mineraler, Vadsø
b. Landbasert oppdrett i Vardø, planlegges også i Gamvik
c. Utvikling i Sør-Varanger, gruvedrift, havn, jernbane, hotell mv.
d. Elektrifisering av båter og fly, hurtigruter, trålere og andre fartøyer
e. Olje- og gass i Barentshavet – elektrifisering, 0-utslipp av produksjon
f. Generell industriutvikling – fiskeri og turisme, hotell i Vadsø
6. Uutnyttede vindressurser som både Norge og nabolandene våre trenger. Samtidig er
det mulig for fornybarselskapene i Norge å kunne tjene penger.
7. Statnett sier i sin søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikten av 14.3.2018:
«Dersom det kommer en storstilt vindkraftutbygging i nord, vil dette på sikt alene
kunne gjøre nettinvesteringer lønnsomme.» Denne vindkraftutbyggingen er
allerede i gang, med nye prosjekter på vent. Statnetts hovedbegrunnelse om at det
ikke samfunnsøkonomisk rasjonelt faller på sin egen urimelighet.
8. Dette er et politisk spørsmål. Statnett og NVE bestemmer i dag i praksis den regionale
utviklingen i Finnmark. Statsråden må styre energi- og regionalpolitikken.
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Regionrådet har følgende forventninger til statsråden:
1.
2.
3.
4.

Statnetts søknad om fritak fra tilknytningsplikten av 14.3.2018 avvises.
Strekningen Skaidi – Varangerbotn må konsesjons-søkes nå.
Konsekvensutredning av utbygging må komme i gang straks.
Rehabilitering Adamsfoss – Lakselv må skje med kapasitet 420 kvh.

På vegne av Øst Finnmark Regionråd.
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