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Høringsinnspill vedr. Statnetts nettutviklingsplan 2013
Statnett har våren 2013 invitert til flere dialogmøter vedr. behov og planer for nettutvikling
de neste 20 årene, og vil lansere en ny nettutviklingsplan innen 1. november d.å. Vi takker
for muligheten til å komme med skriftlig innspill til denne planen.
Norge har som mål å stanse tap av biologisk mangfold, og regjeringen har store ambisjoner
om å sikre viktige naturområder og ivareta økologiske funksjoner. Samtidig er det i dag et
stort utbyggingspress mot norsk natur, i stor grad representert av vei-, energi- og andre
arealkrevende inngrep. Over 1000 kvadratkilometer inngrepsfri natur gikk tapt i perioden
2003-2008, hvorav energisektoren alene sto for 40 %.
Vi etterlyser en erkjennelse av at de utbygginger som beskrevet i nettutviklingsplanen kan
komme i konflikt med viktige natur-, landskaps- og friluftslivsverdier, og strategier for
hvordan denne type konflikter skal overkommes. Dette er det naturlig å beskrive i en
overordnet plan av denne typen, da hovedrapporten skal legge vekt på informasjon av
allmenne interesser.
Viser for øvrig til Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019 kap. 12 der natur- og
friluftshensyn inngår som en naturlig del av infrastrukturutviklingen. Dette tas også igjen i
forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023.
Vi foreslår at følgende formålshensyn tas inn i nettutviklingsplanen for 2014:
Ved nettutvikling skal en:
 Sikre gode medvirkningsprosesser som ivaretar allmenne interesser
 Vurdere de totale sumvirkningene av inngrepene i forhold til natur-, landskaps- og
friluftshensyn
 Søke å legge nye traseer utenom viktige natur-, landskaps- og friluftsområder
 Søke å velge de minst konfliktfylte utbyggingsalternativ, som å velge oppgradering av
eksisterende master og linjenett fremfor å bygge nye, der hvor det er mulig

I tillegg vil vi påpeke at overordnede vurderinger knyttet til energieffektivisering burde
komme tydelig frem i nettutviklingsplanen.
________________________________________________________________________________________________________________

FNF Hordaland, Tverrgaten 4-6, 5017 Bergen
Tlf: 55 33 58 19 Mobil: 411 04 205 E-post: hordaland@fnf-nett.no

forum for
natur og friluftsliv

Med vennlig hilsen

Jane Britt Daae
Fungerende Daglig leder
Bergen Turlag

Bjarte Erstad
Styreleder
NJFF Hordaland

Synnøve Kvamme
Styremedlem
Naturvernforbundet Hordaland

Nicolas Rodriguez
Naturvernansvarlig
Bergen Turlag

Alvar Melvær
Naturvernutvalget
Sogn og Fjordane Turlag

Karl Andreas Knutsen
Leder Naturvernutvalget
Haugesund Turistforening

Johanna Myrseth
Fylkeskoordinator
FNF Hordaland

Elisabeth Dahle
Fylkeskoordinator
FNF Sogn og Fjordane

Staffan Sandberg
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag

Emily Halvorsen
Fylkeskoordinator
FNF Rogaland

Ulf Rødvik
Fylkeskoordinator
FNF Vestfold

Eivind Høstmark Borge
Fylkeskoordinator
FNF Troms

Ruben A. Pettersen
Fylkeskoordinator
FNF Akershus

________________________________________________________________________________________________________________

FNF Hordaland, Tverrgaten 4-6, 5017 Bergen
Tlf: 55 33 58 19 Mobil: 411 04 205 E-post: hordaland@fnf-nett.no

