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Statnett vil legge til rette for næringsutvikling på Haugalandet 

Vi viser til møte i Haugesund 9. april d.å. i regi av Haugaland Kraft Nett og etterfølgende dialog. 
Statnett har registrert stort engasjement fra regionen for få økt nettkapasitet, både fra politikere og 
industriaktører. Statnett ønsker med dette å orientere om videre prosess for nettutviklingen på 
Haugalandet. 

Siden det omtalte møtet har flere aktører på Haugalandet i samarbeid med Haugaland Kraft Nett 
gjort en kartlegging av forbruksplaner i området, og et utkast er oversendt Statnett. Denne 
kartleggingen inneholder også oversikt over forbruk som allerede har søkt om nettilknytning. 
Summen av forbruksplaner i området overstiger langt det som er ledig kapasitet i nettet. Statnett 
planlegger derfor å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til området.  

Fra 01.01.2019 tråde i kraft nye bestemmelser om nettselskapenes plikt til å kreve betaling av 
kunder som utløser behov for investeringer i økt nettkapasitet, jf. forskrift om økonomisk og teknisk 
rapportering, § 17-5 og kapittel 16. I henhold til bestemmelsene skal kunder som utløser behov for 
nettinvesteringer dekke en forholdsmessig andel av kostnadene for videre utredninger og 
utarbeidelse av konsesjonssøknad. Dersom tiltaket blir realisert, skal kunden betale et 
anleggsbidrag som utgjør kundens forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget multiplisert med 
en reduksjonsfaktor på 50 %.  

Statnett inviterer dere derfor til å inngå avtale om videre utredning av tiltak og utarbeidelse av 
konsesjonssøknad for ny ledning inn til området. Dersom det ønskede nye forbruket i sum er stort 
nok, vil Statnett gjenoppta arbeidet med utredning og konsesjonssøknad snarest mulig over 
sommeren. Aktørenes andel av utredningskostnadene vil fastsettes utfra deres etterspurte 
kapasitet delt på kapasitetsøkningen som tiltaket gir. Avhengig av lokalisering av eventuelt nytt 
forbruk på Haugalandet og øvrige behov i kraftsystemet, kan det bli aktuelt å utrede ytterligere 
tiltak, herunder å vurdere valg av tilknytningspunkt for en ny ledning.  

Statnett ønsker et videre samarbeid med kunder om økt nettkapasitet på Haugalandet i tråd med 
nettselskapets tilknytningsplikt og innenfor rammen av det nye regelverket om betaling. Vi legger 
opp til en prosess som hensyntar den samlede forbruksøkningen i området og behandler 
nødvendige avtaler under ett. Hensikten med dette er å sikre ryddighet og legge til rette for god 
fremdrift. Avtaler som er inngått tidligere om kostnadsdekning i tidlig-fase vil derfor bli terminert og 
erstattet med nye avtaler som er basert på det nye regelverket. 

Vi ber om en tilbakemelding snarest mulig på om dere ønsker å inngå avtale om betaling for 
utredning av tiltak og videreføring av arbeidet med nye ledningen, og planlagt forbruksøkning som 
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skal legges til grunn for avtalen. Vi vil deretter komme tilbake med utkast til avtale og deres andel 
av kostnadene. 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid for å tilrettelegge for utvikling i regionen. Vi er tilgjengelig 
for spørsmål og videre veiledning. 

 

Med vennlig hilsen 

Statnett SF 

   
 

Håkon Borgen 

Konserndirektør  
Teknologi og utvikling 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av Håkon Borgen  og har derfor ingen signatur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


