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Uttalelse fra Romsdal Regionråd:

Varsel om vedtak om omklassifisering av 132 kV-anlegg i Møre og
Romsdal - NVEs referanse 201704353-48 Arkiv: 642
Romsdal Regionråd (ROR)
ROR er regionrådet for 5 kommuner - Aukra, Hustadvika, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Denne
uttalelsen er utarbeidet på vegne av disse kommunene.

Innledning
Vi viser til ovenstående varsel om vedtak. Et vedtak i tråd med varselet vil, etter vår oppfatning, være
åpenbart feil og bygge på utilstrekkelig saksbehandling.
Statnetts søknad om omklassifisering er begrunnet med at 132 kV-nettet i Møre og Romsdal ikke
lenger har transmisjonsnettfunksjon. I vår uttalelse til Statnetts søknad, datert 18.12. 2020, påpekte
vi at Statnetts fremstilling ikke er korrekt for de delene av nettet som forsyner Romsdalshalvøya.
Dette ble det også i detalj redegjort for og underbygget i Istad Nett sin høringsuttalelse til søknaden.
Av varselet om vedtak er det ikke mulig å se at disse redegjørelsene og dokumentasjonen er lest og
seriøst vurdert av NVE.
For de aktuelle anleggene, dvs. 132kV-nettet Viklandet-Brandhol-Istad, Brandhol-Syltebø-GryttenIstad og Giskemo-Kjelbotn-Bø-Grytten, ber vi derfor på nytt NVE om å avvise Statnetts søknad om
omklassifisering inntil det er etablert et alternativ som erstatter anleggenes funksjon som
transmisjonsnett.

Romsdal Regionråd
Torget 4, 6413 Molde
Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no

Konkrete innvendinger
Det vises til vår høringsuttalelse datert 18. desember 2020 hvor vi underbygget ovenstående, og hvor
vi spesielt kommenterer tre punkter i Statnetts melding om overdragelse av det aktuelle nettet
(Statnetts formuleringer i kursiv):
«Vi ønsker å konsentrere vår rolle som eier av nett til de høyeste spenningsnivåene. Derfor
ønsker vi å selge vårt 132 kV-nett i Møre og Romsdal,….»
Regelverket er klart mht. at Statnetts virksomhet normalt omfatter anlegg med høyere spenningsnivå
enn 132 kV. Men kravet er at det da må finnes anlegg med høyere spenningsnivå som utfører de
oppgavene som faktisk tilligger transmisjonsnettet. Inntil det skjer, er 132 kV-nettet så vel en legal
som nødvendig del av transmisjonsnettet, og kan ikke omklassifiseres.
«Dette salget representerer en betydelig overføring av eierskap fra statlig til regionalt nivå.
Det vil styrke den regionale eierrollen og øke både effektivitet og lønnsomhet for kjøperne.»
Første del av utsagnet er en selvfølgelighet. Det er også mulig at det vil øke effektivitet og
lønnsomhet for kjøperne. Men det er ikke relevant for saken, men fremstår som en villedende
«skinnargumentasjon» og avsporing. Økt lønnsomhet for kjøperne, dvs. Mørenett, er ikke isolert sett
et samfunnsmessig gyldig argument. Det relevante er tvert om at Statnett frasier seg en
samfunnspålagt oppgave, som vil gi lokale forbrukere en uberettiget merkostnad.
«Etter at 420 kV-linjen fra Ørskog til Sogndal ble satt i drift, har ikke 132 kV-nettet i Møre og
Romsdal lenger noen transmisjonsfunksjon.»
Dette er sakens kjernepunkt, og er ganske enkelt ikke korrekt for de delene av nettet som forsyner
Romsdalshalvøya.

Konklusjon
Det aktuelle 132 kV nettet har transmisjonsnettfunksjon for forsyningen av Romsdalshalvøya (og
Nyhamna) inntil Statnett har etablert en permanent løsning på et høyere spenningsnivå.
For regionen dreier det seg, i tillegg til pålagt ansvar, også om å hindre at Statnett frasier seg en
oppgave som vil gi lokale forbrukere en uberettiget merkostnad.
Vi vil med henvisning til ovenstående be NVE om å avvise Statnetts søknad om omklassifisering inntil
det er etablert et alternativ som erstatter de aktuelle 132 kV-anleggenes funksjon som
transmisjonsnett.
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Romsdal regionråd ved styreleder Torgeir Dahl og daglig leder Alf Reistad ber om et digitalt møte for
å gjennomgå og utdype vår argumentasjon.
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