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Omklassifisering av 132 kV anlegg i Møre og Romsdal  
 

 

Molde Næringsforum (MNF) er en uavhengig medlemsorganisasjon for næringslivet. Vi samordner, 

koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å utvikle og fremme næringslivet i Molderegionen. Vi er en 

pådriver for konkurransedyktig infrastruktur, utvikling og regional næringspolitikk og synliggjør 

næringslivets rolle og betydning i lokalsamfunnet. 

 

Næringslivet i regionen er opptatt av kraftforsyningssituasjonen i Romsdal og Nordmøre. I dag er det ingen 

ledig kapasitet i strømnettet i vår region, verken for eksisterende eller nye kunder med forbruk større enn 1 

MW. Dette er en situasjon som har vedvart en periode nå, og vil vedvare inntil Statnett får forsterket 420 kV 

forbindelsen inn til vår region.  

 

Kapasiteten i nettet er brukt opp og gassprosesseringsanlegget på Nyhamna har i dag en ensidig innmating 

fra Viklandet, dvs. det er ingen reserveforbindelse til Nyhamna om det skjer noe på denne strekningen. Med 

tanke på de siste tiders utvikling av energiprisene i Norge, Storbritannia og Europa ellers, får en håpe det 

ikke skjer noen utfall på nevnte strekning. Dette er like fullt ikke en situasjon som kan vedvare over tid. 

 

Den 27.6.2017 sendte Statnett SF en søknad til NVE om å få omklassifisert 132 kV anlegg i 

transmisjonsnettet. Det er kommet flere innspill til NVE i denne saken. Den 9.2.2021 sendte NVE ut et 

varsel om vedtak om omklassifisering av 132 kV anlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette varselet ble 

sendt til Istad Nett AS, Statnett SF, Romsdal Regionråd med flere. Det var flere av adressatene som kom 

med innspill til NVE før fristen gikk ut den 5.3.2021. Molde Næringsforum stod ikke på listen over 

adressater. 

 

Istad Nett AS, Romsdal Regionråd med flere har kommet med innspill om at søknaden fra Statnett SF må 

avvises for deler av det aktuelle nettet det er søkt om en omklassifisering for, inntil det er etablert alternative 

løsninger i dagens transmisjonsnett. Dette gjelder 132 kV ledningene Viklandet-Brandhol-Istad, Brandhol-

Syltebø-Grytten-Istad og Giskemo-Kjelbotn-Bø-Grytten med tilhørende stasjonsanlegg. Denne delen av 

nettet utgjør 175 km av de totalt 926 km nett Statnett har søkt omklassifisert.  

 

Istad Nett AS har i sitt brev av 18.2.2021 forklart bakgrunnen og begrunnelsen til hvorfor dette 132 kV 

nettet har en transmisjonsnettfunksjon i dag. Nevnte 132 kV nett er i dag «primærreserven» for 420 kV 

ledningen fra Viklandet til Fræna. Det er dette 132 kV nettet som legger dagens begrensninger fra 

transmisjonsnettet for Romsdal og Nordmøre. 420 kV ledningen Viklandet - Fræna har en 

overføringskapasitet på mer enn fire ganger det samlede uttaket for Istad Netts forsyningsområde og 

Nyhamna. 

 

Vi er kjent med at Statnett SF, i samarbeid med de regionale nettselskapene, arbeider med å komme med et 

konseptvalg for å bedre forsyningssituasjonen for Romsdal og Nordmøre, og at dette innebærer investeringer 

i 420 kV nettet i regionen. Dette er dessverre langdryge prosesser og Molde Næringsforum håper det kan 



2 
 

settes fart på disse prosessene. Næringslivet i regionen ber om tilgjengelig kapasitet i regionen, men det er 

ingen kapasitet tilgjengelig for vekst i regionen. 

 

Vi kan ikke se at det er grunnlag for å kunne gi aksept til en omklassifisering av 132 kV nettet fra Viklandet-

Brandhol-Istad, Brandhol-Syltebø-Grytten-Istad og Giskemo-Kjelbotn-Bø-Grytten med tilhørende 

stasjonsanlegg. Dette 132 kV nettet har transmisjonsnetts funksjon for forsyningen av Romsdalshalvøya (og 

Nyhamna) inntil Statnett har etablert en permanent løsning på et høyere spenningsnivå. Statnett SF må sitte 

med ansvaret for 132 kV nettet inntil ny 420 kV løsning er på plass.  

 
Med vennlig hilsen 

Molde Næringsforum 

 

 

Kolbjørn Heggdal       Britt Flo  
Styreleder        Daglig leder   

     

 

 

 

 

Kopi: Statnett SF 

 v/Grete Westerberg 

  


