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NYTT Vera Lysklætt tok opp kraftforsyningen i Finnmark:
Guovdageaidnu
Kautokeino
Koutokeino

Vannet ble
stengt
På grunn av en vannlekkasje ble vannet stengt deler
av torsdagen. Dette berørte områdene fra Rema 1000
og sørover, altså Gironvárri, Gironstealli og Suomaluodda.

Kino
utsettes
Mandag er vanligvis filmdag
i Kautokeino. Men på grunn
av feiringen av Samefolkets
dag, flyttes kinovisningen til
tirsdag.
Tirsdag vises filmen «King
Kong», som varer i tre timer.
Aldersgrensen er 11 år.

Ledige
kommunale
stillinger
Kautokeino kommune har
et ledig vikariat som språkmedarbeider, og De eldres
aktivitessenter i Máze har et
ledig vikariat i 50 % stilling.

For dårlig
tilbud fra
staten
– I reindriftsforhandlingene
har NRL fått statens tilbud,
og her ser vi at hovedlinjene i gjeldende avtale videreføres, sier NRLs leder Aslak
J. Eira. Han sier seg godt
fornøyd med dette, men er
ikke like glad for at staten
heller ikke denne gangen
er villig til å drøfte avgiftsreduksjoner i reindriften. Han
er også usikker på om tilbudet er godt nok med hensyn
til arealvern. Og noe han
er ikke begeistret for at de
foreslåtte kuttene skal innføres nå.
De reelle forhandlingene
begynte 2.-3. februar.

Etterlyser
ny reindriftslov
Den nye regjeringen har
meldt inn endringer av reindriftsloven til behandling i
Stortingets vårsesjon. NRLs
leder Aslak J. Eira uttaler
at forslaget fra Reindriftslovutvalget allerede har ligget alt for lenge. Han forventer at regjeringen meget
snart fremmer lovforslag, på
grunnlag av innstillingen fra
Reindriftslovutvalget.

– For dårlig sikkerhet

– Hva vil regjeringen
gjøre for å sikre forsyningen av elektrisk kraft i FInnmark?
Stormen «Narve» viste at fylket er avhengig av kraft fra både
naboland og nabofylker, sa Venstres Vera Lysklætt i Stortingets spørretime nylig.
– Kraftselskapene er
forberedt på uvanlige
situasjoner, og systemet fungerte under
stormen. Men man
kan ikke forbedere seg
på alle muligheter, sa
nærings- og handelsminister Odd Eriksen,
som svarte på vegne
av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.
ODDGEIR JOHANSEN

Venstres Vera Lysklætt fra Finnmark tok opp forsyningssituasjonen i Finnmark og vindkraft i et
spørsmål til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i Stortingets spørretime. Hun viste til at
stormen «Narve» kom med kulde, stor kjøleeffekt og førte til store problemer med forsyningen av
elektrisk kraft til Finnmark.

Spørsmålet

– Finnmark er helt avhengig av
tilført kraft fra Nordland, Troms og
nabolandene i nord. Statnett gikk
tidlig ut med ordre om å koble ut
all uprioritert last i Finnmark for å
frigi kapasitet. Det var full import
på linja fra Finland til Finnmark,
et land som selv har kraftunderskudd. Hva vil statsråden gjøre
for å sikre forsyningssikkerheten i
Finnmark? spurte Lysklætt.

Er forberedt

Spørsmålet ble besvart av nærings- og handelsminister Odd
Eriksen på vegne av olje- og
energiminister Enoksen, som var
bortreist.
– Selskapene i kraftforsyningen er forberedt på å håndtere
ekstraordinære situasjoner. Alle
selskapene har beredskapsplaner, og kraftforsyningen har et robust desentralisert system som
effektivt skal håndtere utfall. Dette systemet fungerte, etter det jeg
kjenner til, tilfredsstillende under
stormen Narve. Statnett bemannet bl.a. en del av sine transformatorstasjoner i Nord-Norge som
normalt er ubemannet, for raskt å
kunne starte utbedringer av eventuelle feil. Andre kraftselskaper
bidro også aktivt for å sikre forsyningen av kraft, fremholdt Odd
Eriksen.

Systemet fungerte

– Statnett ga beskjed om at alt
utkoblbart forbruk med redusert
nettleie til Statnett skulle kobles
ut så raskt som mulig. Dette er
et av Statnetts virkemidler i sli-

FINNMARK VISER VEI:
Vera Lysklætt advarte mot å bygge ut for mange vindmøller i Finnmark. – Det er et foregangsfylke for alternative kraftkilder, påpekte hun.
ke situasjoner, og reduserer belastningen i sentralnettet og dermed også redusere faren for
avbrudd. Statnett, som systemansvarlig selskap, skal sikre et effektivt og sikkert overføringsnett
for kraft med tilstrekkelig kapasitet i hele landet, etter samfunnsøkonomiske prinsipper for å sikre
forsyningssikkerheten. Overføringsnettet for strøm i Norge er dimensjonert etter norske forhold
og skal tåle svært mye, men det
er ikke mulig å sikre seg mot alle forhold, påpekte statsråd Odd
Eriksen.

Nordisk marked

Eriksen påpekte også at samspillet i det nordiske kraftmarkedet
er viktig. – Som Lysklætt viser til,
fungerte det nordiske kraftmarkedet som forutsatt ved at kraftflyten gikk fra Finland og Sverige
til Norge under denne stormen.
Dette var med på å sikre og bedre forsyningssikkerheten i regionen. Situasjonen i Nord-Norge
vil nå bli gjennomgått av Statnett
og NVE for å trekke erfaringer og
foreslå eventuelle tiltak som kan
bidra til å forebygge den type situasjoner vi var vitne til under
stormen Narve, sa Odd Eriksen
videre i sitt svar.

Vindkraft

Vera Lysklætt takket for svaret,
men var ikke ferdig med saken.
– Vi er enige om å satse på
miljøvennlig og fornybar energi
i framtiden. Det foreligger i dag
mellom 90 og 100 søknader om
etablering av vindmølleparker her
i landet, også i Finnmark. Jeg vil

advare mot en for rask utbygging av vindparker, og det må lages planer for en eventuell framtidig utbygging av hensyn til andre
samfunnsinteresser som bl.a. reiselivet, reindriften, forsvaret og
truede arter som f. eks. havørn,
sa Lysklætt i sitt oppfølgningsspørsmål til Odd Eriksen.

Tvilsom kraft

– Vindkraft kan være et supplement i et nett med ekstra kapasitet og normal drift, men vi må se
virkeligheten i øynene. Ved feilsituasjoner, sterk vind og kulde,
som vi har i Finnmark, stopper
vindmøllene og er ute av drift når
det er aller mest bruk for dem.
Slik var det på Havøygavlen vindpark under Narve. Mens Narve
herjet i nord, ble det så å si ikke
produsert vindkraft. Fordi vindparker opptar langt mer kapasitet i nettet enn de bruker, vil etablering av vindparker i Finnmark
gjøre vondt verre i et allerede underdimensjonert nett. Hvordan vil
regjeringen forholde seg til dette?
spurte Vera Lysklætt.

Skal investere

– Det som er den alvorlige situasjonen, er at vi har en kraftbalanse som vi må forholde oss til,
og søke å bedre. Det kan gjøres
gjennom å øke produksjonskapasiteten. Jeg merker meg de synspunktene som representanten viser til når det gjelder vindkraft, og
skal ta dem med til rette vedkommende. Når det gjelder nettet, er
vi veldig bevisste på at det trengs
investeringer i nettet, og vi vil følge opp de behovene på en måte

som ivaretar forsyningssikkerheten til befolkningen, sa statsråd
Odd Eriksen i sitt andre svar.

Mange muligheter

Menera Lysklætt var ennå ikke
helt fornøyd.
– Finnmark har som sagt meget store problemer med forsyningssikkerheten av elektrisk kraft,
og produksjonskapasiteten må
økes. Finnmark er et foregangsfylke innen miljøvennlige og alternative teknologier. Verdens første tidevannskraftskraftverk er utviklet
i Hammerfest, og et gasskraftverk
med CO2-håndtering er også under utvikling i Hammerfest i dag.
Slike miljøriktige prosjekter trenger støtte og hjelp hvis de skal
kommersialiseres. Vil statsråden
gi disse prosjektene samme fordelaktige økonomiske støtte som
vindkraftparker får, gjennom Enova? spurte Lysklætt.

Satsingsområde

Nærings- og handelsminister Odd
Eriksen, som altså ikke var helt
på hjemmebane som vikar for
Odd Roger Enoksen, svarte at
også dette var et synspunkt han
ville ta med seg.
– Jeg vil bare minne om og vise til de satsingsområdene som
regjeringen har nedfelt i Soria
Moria-erklæringen, hvor bl.a. ny,
fornybar energi er et slikt område.
Hvordan de økonomiske virkemidlene for å realisere ulike prosjekter skal håndteres, må vi komme
tilbake til i det ordinære budsjettarbeidet, sa Odd Eriksen.
oddjo@sagat.no

