Strømnettutvalget

Skriftlig innspill fra Bergen Næringsråd

Bergen næringsråd takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til strømnettutvalget. Vi viser
også til innsendte innspill i forbindelse med dialogmøte. Vi viser også til innspill fra Eviny og Vestland
fylke/Invest in Bergens rapport «Det norske kraftsystemet i det grønne skiftet: Fra N-1 til N-0,9.»
Vi har følgende innspill:
- Reell ledetiden må halveres til 5 år for store prosjekter
- Saksbehandlingstiden kan kortes ned ved bruk av parallelle prosesser
- Det trengs økt saksbehandlingskapasitet i NVE og OED
- Bygg et annet sted er ikke et akseptabelt eller reelt svar på vår regions utfordringer
Kapasiteten i overføringsnettet er for øyeblikket den største barrieren for etablering av ny grønn
virksomhet i vår region. Etterspørselen har steget raskt og representerer et paradigmeskifte i utviklingen
av behovet for overføringskapasitet.
Elektrifisering av sokkelen, økt lokalt forbruk, grønn omstilling og utenlandskabler øker alle trykket på
nettet i vår region.
Strømnettutvalget er blant annet nedsatt for å se på muligheter for å redusere ledetiden fra behov
identifiseres til kapasitet er på plass.
Vi vil peke på at paradigmeskiftet knyttet til det grønne skiftet, gjør at behovet for raskere utbygging, og
utbygging i forkant av utviklingen er helt annerledes og sterkere enn tidligere. Det tar ikke så lang tid
lenger å få etablert en bedrift eller virksomhet. Derfor må også utbyggingen av nettet skje betydelig
raskere.

Bergen Næringsråd mener man bør ha en ambisjon om å:

- Halvere reell ledetiden fra innmeldt behov til forsyningen er klar til maksimalt 5 år
- Ytterligere redusere ledetiden for enklere prosjekter
Vi viser til en lang rekke gode innspill fra bla. Eviny og andre aktører om hvordan kortere
utbyggingshorisont kan oppnås.
Det er for eksempel:
- Parallell i stedet for sekvensiell saksbehandling der det er mulig
- Forenklet saksbehandling på mindre prosjekter
- Økt saksbehandlingskapasitet i NVE og OED
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Vi slutter oss for øvrig til Evinys skriftlige innspill.
Vi ser med undring på at saker som er ferdig hørt, ligger over ett år i departementet, som for eksempel.
KVU Bergensområdet, uten at en kan peke på noe i høringen som forsvarer dette. Vi ser også med
undring på at der har vært meldt ett halvt års ventetid på tildeling av saksbehandler i NVE, Ofte vises det
til demokratiske spilleregler og høringsprosesser som årsak til lang saksbehandlingstid. Imidlertid er det
vår erfaring at det ofte er evnen til saksbehandling i sentrale organer, selv etter at saken er levert første
gang og hørt, som er den største tidstyven. Det er i de fleste tilfeller heller ikke kurant å identifisere hva
som er den materielle endringen i saken etter dette.

For å bedre kapasiteten i det eksisterende overføringsnettet, er der også kommet flere innspill som vi
støtter. Det dreier seg bla om å redusere sikkerhetsmarginen, slik at en kan utnytte den redundansen
som i dag er i systemet. Vi støtter dette så lenge det bygger på en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse.
Etablering av ny kraftkrevende industri i Bergensregionen skyldes at den har konkurransedrivende
kompetanse og næringer. Bergen Næringsråd vil sterkt understreke at det ikke er akseptabelt og et reelt
alternativ å oppfordre industri om å satse på etablering i regioner som per i dag har god nok
overføringskapasitet. Der er ingen garanti for at de prosjektene som er mulig å realisere her, vil bli
realisert et annet sted i landet. Alternativet blir like ofte at etablering uteblir eller gjennomføres i et annet
land. Det fører til tap av arbeidsplasser og verdiskaping.

Samtidig er det her, i olje og gassindustrien som er sentrert på Vestlandet, at det skal omstilles. Det er
ingeniørkompetansen her som vil være avgjørende for gjennomføringen av det grønne skiftet. Skal
omstillingen skje her, må også barrierene for den fjernes. Vestland fylke har identifisert over 250 grønne
prosjekter og 16 grønne huber i regionen. Disse trenger kraft for å levere det grønne skiftet.
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