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Høringsuttalelse angående Solhom-Arendal (ref. 201201843) 
 

Forum for natur og friluftsliv Agder ønsker å takke for muligheten til å gi tilbakemelding på 
Statnett SF sin søknad om spenningsoppgradering på el-nettet Solhom-Arendal. 

Vi har følgende anmerkninger: 

 

• Vi ønsker å uttrykke bekymring over kapasitetsøkningen som planlegges i Norges 
strømnett, både når det gjelder vannkraft og vindkraft. F eks kjenner vi til at mange av 
vindkraftanleggene som planlegges og bygges, legges til viktige naturområder eller 
områder som er viktige for utøvelse av friluftsliv.  

• Agderfylkene mangler overordnede planer for kraftutbyggingen etter det vi er kjent 
med. Vi oppfordrer fylkeskommunene til at dette kommer på plass snarest. 

• Det nevnes i søknaden at et av behovene for spenningsoppgraderingen er å legge til 
rette for forbruksvekst. Dette sammenfaller etter vårt syn dårlig med regjeringens 
satsing på Enøk og andre tiltak for å redusere strømforbruket i årene fremover. I 
samme punkt argumenteres det også for at spenningsoppgraderingen gir rom for 
elektrifisering av oljesokkelen, men oljeselskapene selv uttrykker at dette ikke blir et 
behov i overskuelig fremtid.  
 

• Av overnevnte punkter stiller vi oss negative til oppgraderingen.  
 

• Dersom oppgraderingen blir godkjent av NVE, ber vi om at påvirkningen i de tre 
verneområdene nevnt i søknadens kapittel 4.4 begrenses mest mulig. Likeens at 
anleggsperioden legges så vidt mulig i perioder med liten friluftslivsaktivitet og utenfor 
perioder hvor plante- og dyrelivet er på sitt mest sårbare. 
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