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Klage på vedtak om omklassifisering av 132kV anlegg på Nordmøre og i Romsdal

Det vises til deres brev av 15.11.21 og vi anser klagefristen å være 06.12.21. Vi viser også til
vår tidligere uttalelse av 10.03.21.
Statnett har nylig utarbeidet rapporten Nettutviklingsplan 2021. Blant rapportens 6
hovedbudskap står det (vår utheving):
-

-

Vi etablerer områdeplaner som viser målnett i regionene og koordinerer system- og
anleggstiltak, reinvesteringer og ny kapasitet – i tett samarbeid med regionale
nettselskaper
Vi utøver en aktiv planrolle for å sikre rasjonell nettutvikling og tilknytning

Som grunnlag for det anbefalte fremtidige kraftkonseptet for Nordmøre og Romsdal i
ovennevnte rapport har det pågått samarbeid over lengre tid mellom Statnett og regionale
kraftselskap, kommuner og næringsliv. Etablering av ny nettstruktur som omfatter både
132kV og 420kV har et lengre tidsperspektiv. Det er først når ny nettstruktur bygges at
transmisjonsnettet vil endre sin betydning og kan omklassifiseres.
Nordmøre IPR klager herved på NVE sitt vedtak om omklassifisering av 132kV anlegg i Møre
og Romsdal, og støtter opp om klagene på vedtaket fra Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS) og
Romsdal Interkommunalt politisk råd (IPR).
Hovedbegrunnelsen for klagen er:
-

132kV-nettet som i dag forsyner Nordmøre og Romsdal er reserve for transmisjonsnettet
og kan ikke omklassifiseres og selges før ny nettstruktur på 420kV er etablert. 132kVnettet er bl.a. reserve for transmisjonsnettet ut mot Fræna.
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-

-

Regionen er i en sitasjon der vi har spesialregulering og systemvern, og vi har behov for
hastighet for å finne nye løsninger. Omklassifiseringen og avtale om salg fra Statnett til
Mørenett vil gi kompliserte grensesnitt og uklare ansvarsforhold i nettet, og med enda
flere parter å forholde seg til vil situasjonen vanskeliggjøre og forsinke en effektiv
utvikling av nettet til beste for kundene i regionen.
Prosessen med omklassifisering er dårlig planlagt, gjennomført på en kritikkverdig måte
og gjort på et helt feil tidspunkt. Det har vært stor og omforent motstand mot salget i
Nordmøre og Romsdal, samt fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nettet er kritisk infrastruktur for regionen. Vi opplever at det gjennomføres et salg før
omklassifisering og ny konsesjonsgivning er gitt. Vi mener også at vedtaket er i strid med
Statnetts hovedbudskap om tett samarbeid med regionale nettselskaper og mål om å sikre
rasjonell nettutvikling og tilknytning.
OED må stoppe salgsprosessen og prioritere helhetlig planlegging av nytt nett. Når dette er
på plass kan en omklassifiserings- og avhendingsprosess starte opp igjen, med da en prosess
som gjennomføres i riktig rekkefølge.
Nordmøre IPR ber om et møte med OED i denne saken.

Med vennlig hilsen

Kjell Neergaard
leder

*Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 og er en videreføring av Orkidé – Nordmøre
Regionråd som det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla,
Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på
Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med
samfunnsutvikling i regionen.
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