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Statnetts søknad om unntak fra tilknytningsplikten i Øst-Finnmark
Statnett ønsker å unngå bygging av ny 420 kV sentralnettlinje mellom Skaidi og
Varangerbotn. Linjen skal bygges etter at 175 MW ny konsesjonsgitt vindkraft utløser
tilknytningsplikt for Statnett. Energiloven gir anledning til å søke unntak fra tilknytningsplikt,
og dette har Statnett gjort. Dette er svært uheldig for vindkraftutbygging og øvrig næringsliv
i Øst-Finnmark.
Øst-Finnmark er det eneste større området i Norge uten planer for 420 kV sentralnett. Dette
vanskeliggjør fremtidig vekst og verdiskapning. Kartleggingsarbeidet om Nasjonal ramme for
vindkraft slår fast at Finnmark er en av Norges og Europas beste områder for vindkraft. De
svært gunstige vindforholdene kan utnyttes til å skape ny industri og næringsvekst i fylket.
Statnett mener det er lite hensiktsmessig å bygge ny linje kun for å imøtekomme dagens
konsesjonsgitte vindkraft, men undervurderer effekten av å lage linjen for fremtidige
prosjekter. Det blir en «høna og egget»-situasjon, hvor ingen vil bygge dersom det ikke er en
linje på plass. Statnett bør heller ikke undervurdere nytten av mer fornybar energi i området
for å øke attraktiviteten for øvrig næringsliv i området. Det i vil i neste omgang stadfeste
behovet for den nye linjen.
Dagens kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn har ikke tilfredsstillende kapasitet. Linjen er ikke
bærekraftig all den tid det ikke muliggjør nytt forbruk eller produksjon av betydning. Her har
Statnett et særlig systemansvar for å sørge for tilstrekkelig leveringskvalitet i hele landet.
Vi ber om at NVE avslår dispensasjonen fra å søke om ny linje, slik at det kan gjøres grundige
vurderinger av kostnadene ved utbygging av vindkraft, nytten av nett for kraftutbygging og
øvrig næringsliv, samt påvirkningen av økt kraftutbygging på næringsliv, flaskehalser,
strømpriser og andre forhold. En søknad om ny 420 kV linje vil bidra til klarhet om
alternativer og samfunnsøkonomien i prosjektet.
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