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Uttalelse til varsel om vedtak om omklassifisering av 132kV-anlegg i Møre og Romsdal og
Trøndelag
Nordmøre IPR mener at prosessen rundt omklassifisering og nytt eierskap av 132 kV-anlegg i Møre
og Romsdal må avvente til ny forsyning til regionen er etablert.
Kommunene i Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)* er kjent med NVE’s varsel om vedtak om
omklassifisering av 132 kV- nettet i Møre og Romsdal.
Nordmøre IPR er også kjent med at Statnett inngikk en avtale med Mørenett 26.11.2020 om
overtagelse av transmisjonsnettet på 132kV-nivå i Møre og Romsdal. Overtagelsen krever en
omklassifisering fra transmisjonsnett til regionalt distribusjonsnett. Vi forstår ikke fremgangsmåten
med et innledende salg, så et varsel om omklassifisering. Energiforsyningen er en samfunnskritisk
infrastruktur, og prosesser der denne endres/utvikles må være åpne og NVE bør invitere bredt for å
finne beste mulige løsninger frem i tid.
Næring og nett
Nordmøre IPR vil gjøre oppmerksom på den pågående prosessen knyttet til Næring og Nett. Statnett
jobber sammen med regionale selskap med en utredning av konsepter for alternative løsninger for å
forsterke strømforsyningen på Nordmøre og i Romsdal. Målet er at ny fremtidig struktur skal
avklares til sommeren 2021. Vi mener at omklassifiseringen av 132 kV-nettet og prosessen knyttet til
arbeidet med langsiktig løsning av forsyningssikkerheten for regionen henger tett sammen og følgelig
må sees i sammenheng.
Omklassifisering
Betydelige deler av 132 kV-nettet som er søkt omklassifisert inngår i arbeidet som omfattes av
Næring og Nett. Anleggene er sentrale for leveranse og mottak av all produksjon i regionen.

Prosessen med valg av ny struktur, investeringsbeslutninger og etablering har et betydelig
tidsperspektiv. Det er først når ny nettstruktur bygges at transmisjonsnettet vil endre sin betydning
og kan omklassifiseres.
Nordmøre IPR mener at prosessen rundt omklassifisering og nytt eierskap av 132 kV-anlegg i Møre
og Romsdal ikke kan gjøres før ny forsyning til regionen er etablert. Vi ber om at NVE avviser
søknaden om omklassifisering inntil det er etablert et alternativ som erstatter 132 kV-anleggenes
funksjon som transmisjonsnett, og da legge opp til en mer ryddig prosess enn den vi har bak oss.
Vi ber om et møte med en orientering fra NVE slik at vi får et oppdatert innsyn i hvordan NVE
arbeider med omklassifisering og konsesjonsprosesser.

*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.

