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Kjennelse fra Gulating lagmannsrett – orientering
Olje- og energidepartementet har bedt Statnett redegjøre for konsekvensene av kjennelsen fra
Gulating lagmannsrett av 27. juni.
Statnett har videre behov for å få en tilbakemelding fra departementet på om og eventuelt i hvilket
omfang det er behov for å oppdatere det beslutningsgrunnlaget departementet besitter, i arbeidet
med å etablere et gyldig rettslig grunnlag for anleggsarbeidene i Bremanger.

Status og umiddelbare konsekvenser for anleggsarbeidene
På stasjonsområdet er grunnarbeidene gjennomført, og betongarbeidene påbegynt. I
ledningstraseen er det satt opp 7 master i sin helhet, og monteringen av ytterligere to master er
påbegynt. Alt påbegynt arbeid knyttet til ledning og transformatorstasjon blir sikret i påvente av den
videre prosessen.
Etter kjennelsen fra lagmannsretten ble arbeidene stoppet. Det har ikke vært utført noe arbeid i
anleggsområdene siden mandag 30. juni, bortsett fra nødvendig sikring av stasjonsområdet på
Ålfoten og i den påbegynte ledningstraseen. Maskiner, materiell og prefabrikkerte master er fraktet
ut.
Statnetts entreprenører hadde ca. 70-80 personer i arbeid i den delen av prosjektet som omfattes
av kjennelsen. Disse personene vil bli forsøkt omplassert til annet arbeid i prosjektet, og Statnett
håper permitteringer hos entreprenørene kan unngås.
Det var frem til byggingen ble stanset investert anslagsvis 75-100 millioner kroner i området.

Konsekvenser for ferdigstillelsen av Ørskog – Sogndal
På grunn av at arbeidet er stanset, vil strekningen mellom Ørskog og Høyanger nå ikke kunne
ferdigstilles innen utløpet av 2015. Ettersom ferdigstillelse av strekningen mellom Ørskog og
Høyanger er en forutsetning for å kunne påbegynne arbeidene mellom Høyanger og Sogndal, vil
strekningen Høyanger – Sogndal ikke kunne ferdigstilles i 2016.
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Den endelige betydningen av kjennelsen er avhengig av når Statnett får et nytt rettslig grunnlag for
å kunne tiltre de nødvendige eiendommene, og hvor lang tid det vil ta å mobilisere entreprenørene.

Betydning for forsyningssikkerheten i Midt‐Norge
Forsinket gjennomføring av forbindelsen Ørskog – Sogndal vil medføre en vanskeligere
energisituasjon på Møre. Sannsynligheten for at det kan oppstå en svært anstrengt kraftsituasjon
vil øke for Møre-området etter at Nyhamna øker forbruket med i størrelsesorden 120 MW i 4.
kvartal 2016. I tørre år med lav magasinfylling øker også sannsynligheten for at
reservekraftverkene må tas i bruk. Prisene i Midt-Norge kan også bli høyere enn i resten av
Norden.
Dersom ferdigstillelsen av prosjektet forsinkes til desember 2017 må det på grunn av
forbruksøkningen på Nyhamna forventes mer bruk av systemvernet ved Hydro aluminiumsverk på
Sunndalsøra. Dersom systemvernet aktiveres, må det være tilgjengelig produksjon i Møre-nettet
og i Nordfjord i løpet av 1-2 timer for å unngå at produksjonslinjen ved aluminiumsverket blir
ødelagt. Dersom det ikke er tilgjengelig produksjon, vil reservekraftverket på Nyhamna eller
Tjeldbergodden kunne brukes til å dekke behovet. Reservekraftverkene må i så fall kunne startes
opp i løpet av 1 – 2 timer.

Betydning for tilknytning av ny produksjon
Det er som kjent planlagt ny kraftproduksjon langs Ørskog – Sogndal. Det er gitt konsesjon til ca.
170 MW/600 GWh ny vannkraftproduksjon i ytre Sogn og Fjordane. I tillegg er mer enn 450
MW/2800 GWh under behandling i NVE. Statnett vurderer at 100 MW/300 GWh av konsesjonene,
og 300 MW/1300 GWh av det som er til behandling vil bli berørt av forsinkelsen. Forsinket
tilkobling for ny produksjon langs ledningen vil på generelt grunnlag øke usikkerheten for
prosjektene og dermed risikoen for at prosjektene ikke vil bli gjennomført

Statnett vurderer å anke kjennelsen
Statnett vil i samråd med vår advokat vurdere om kjennelsen skal ankes. Ettersom rettsferien
suspenderer ankefristen, vil det imidlertid ta noe tid før Statnett endelig tar stilling om kjennelsen
skal ankes.
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