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Møre og Romsdal må sikres krafttilgang og forsyningssikkerhet for 

kommende vekst og verdiskaping langs kysten.  

Ny langsiktig løsning for Nordmøre og Romsdal må tilfredsstille det fremtidige 

kraftbehovet i hele regionen.  

 

Møre og Romsdal er Norges største eksportfylke og utgjør en sentral del av verdiskapingen i landet. 

Næringslivet, kommunene og fylkeskommunen er godt i gang med grønn omstilling. For å nå de 

langsiktige målene om lavutslippssamfunnet, så er det nødvendig med en langsiktig kraftløsning som 

legger til rette for nytt forbruk, ny fornybar kraftproduksjon og som gir forsyningssikkerhet.  

Regjering og Storting skisserer store muligheter og gode forutsetninger for betydelig økning i 

fremtidig verdiskaping fra kysten og havet. Utbyggingsstrukturen har vært basert på el-kraft skapt i 

fjellområdene, samlet i et sentralnett og fordelt videre i regionale distribusjonsnett. Nå må det 

tenkes nytt. Ny kraft vil i stor grad realiseres ved kysten og offshore. Kraften må være tilgjengelig der 

behovene er. Det er store industrielle vekstmuligheter i havnæringene, og kommunene ønsker sterkt 

å tilrettelegge for å bidra i denne verdiskapingen. For å sikre konkurransekraft for de mange 

planlagte og fremtidige energikrevende satsingene forutsettes et sterk og sikkert kraftnett.  

Smart og effektiv elektrifisering av samfunnet medfører at vi står foran et paradigmeskifte for 

kraftproduksjon og -forbruk. I forbindelse med Statnett sin pågående utredning har både Nordmøre 

og Romsdal kartlagt betydelig større fremtidige kraftbehov enn det som fremkommer i Statnett sin 

utredning. Dagens situasjon med spesialregulering for Nordmøre og Romsdal må løses snarest for å 

normalisere forsyningsevne og -sikkerhet. Både Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre står samlet i 

kravet om at hele den verdiskapende kysten må ha tilgang på tilstrekkelig kraft for fremtidige behov, 

og at den aktuelle løsningen for Nordmøre og Romsdal må sikre full reserve til Fræna samtidig som 

det er mulig å tilknytte alt forbruk i høy prognose innenfor N-1 forsyningssikkerhet både på 

Nordmøre og i Romsdal. 

Regjeringen har nylig lagt frem Stortingsmeldingen «Energi til arbeid - langsiktig verdiskapning fra 

norske energiressurser». Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst 

og nye arbeidsplasser. Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom satsinger på 

nye næringer, som hydrogen og havvind, styrking av strømnettet og en fremtidsrettet olje- og  
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gassnæring med lave utslipp. Meldingen sier at «Utviklingen med stor pågang av mange og store 

aktører som ønsker å etablere forbruk raskt, innebærer at det er nødvendig å se om systemet for 

nettutbygging er rigget for dagens virkelighetsbilde» og det nyoppnevnte Nakstad-utvalget skal blant 

annet se på «Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med 

stor usikkerhet om forbruksutviklingen».  

 

I Møre og Romsdal er det konkrete planer for ny kraftkrevende næringsvirksomhet, og i både 

Nordmøre og Romsdal er det i forbindelse med Statnett sin utredning gjennomført egne utredninger 

som konkretiserer betydelige fremtidige vekstmuligheter langs vår verdiskapende kyst. I en tid med 

behov for betydelig omstilling også av kraftsektoren, så stiller vi krav om at den endelige løsningen 

for kraftsituasjonen for Nordmøre og Romsdal blir i henhold ny tenkning om at økt krafttilførsel i 

regionen må være tilgjengelig langs kysten der behovene vil være.  

De interkommunale politiske rådene i Møre og Romsdal forventer at myndighetene og Statnett 

legger til rette for at potensialet for videre nærings- og samfunnsutvikling og ny fornybar 

kraftproduksjon kan realiseres for å oppnå målene om verdiskaping, bosetting og sysselsetting i hele 

landet.  
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