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Svar på skriftlig spørsmål til ordfører om NorthConnect-kabelen 
 

Jeg viser til din interpellasjon, som er omgjort til skriftlig spørsmål. Interpellasjonen lød: 

«I mars 2017 søkte selskapet NorthConnect om konsesjon på en utenlandskabel mellom 

Peterhead i Skottland og Sima i Hardangerfjorden. NorthConnect eies av de tre norske 

kraftselskapene Lyse produksjon AS, E-Co Energi AS, Agder Energi AS og svenske 

Vattenfall AB. 

 

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) vurdert virkningene av utenlandskabelen, men overlater til Olje- og 

energidepartementet å fatte en endelig konklusjon. Dette skal skje etter en høringsrunde 

som avsluttes 10. mars 2020. 

 

Ifølge NVE vil kabelen føre til høyere strømpriser og høyere nettleie for norske forbrukere. 

Dette vil komme i tillegg til økningene på grunn av de andre utenlandskablene North Sea 

Link til England og Nord.Link til Tyskland som skal være klare i 2021 og 2022. 

 

Fortjenesten på NorthConnect er beregnet til å være på 8,5 milliarder kroner over 

kabelens levetid på 40 år. Siden dette er mer penger enn forbrukerne, både 

privatpersoner og bedrifter må betale for strømmen, mener Norges vassdrags- og 

energidirektorat at kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom. 

 

Vår store bekymring ligger i at Norges vassdrags og energidirektorat ikke har sett på 

hvilke virkninger høyere strømpriser kan ha for norske arbeidsplasser og da spesielt 

innenfor kraftkrevende industri. Norges største eksportnæring etter petromaritim 

virksomhet, er nettopp kraftkrevende industri. For kraftkrevende industri utgjør 

kraftandelen en tredel av kostnadene. Det er mer enn kostnadene til arbeidskraft. Det er 

derfor ingenting som betyr mer for norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft 

til konkurransedyktig pris. 

 

NorthConnect er som sagt delvis eid av Agder Energi AS, som Kristiansand kommune har 

en tung eierandel i. Kristiansand kommune har gjennom sitt eierskap ansvar for forsvarlig 

forvaltning av fellesskapets naturresurser. Kristiansand kommune bør ikke være en del av 

et prosjekt som kan få negative konsekvenser for norske arbeidsplasser og for norske 

forbrukere ved enda høyere strømpriser. 

 

Deler ordføreren vår bekymring for konsekvensene denne kabelen kan ha for 

norsk industri? 

Vil ordføreren ta initiativ til at Kristiansand kommune bruker sitt eierskap i Agder 

Energi til å stoppe dette prosjektet? 
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Svar: 

Som interpellanten er inne på i sitt spørsmål er det knyttet stor skepsis til NorthConnect 

og hvilke konsekvenser det kan ha for blant annet prosessindustri, fremtidig 

investeringsvilje- og konkurransekraft og ikke minst arbeidsplasser. Dette er 

problemstillinger jeg ønsker å si litt mer om i mitt svar. 

 

Prosjektet kan i ytterste konsekvens bety nedleggelse av nevnte industri i regionen, 

som pr idag er en av de reneste av sitt slag i verden. Dette er også kommunisert fra 

Eyde-klyngen som en felles stemme fra industrien, basert på tall, fakta og beregnede 

verdier oppgitt av blant annet NVE. Dette er bekymringer vi må ta på alvor. 

 

Langsiktige avtaler om pris til tross, selv små justeringer i pris kan medføre betydelige 

kostnader for de større arbeidsplassene i regionen. Eksempelvis vil en av våre største 

bedrifter få en kostnadsøkning på 35 millioner i året ved en økning på bare 2 øre/kWh.  

 

For bransjer og næringer som balanserer på små marginer, og hvor man selv er nødt til 

å ta kosten uten å påføre kunder noe ekstra, kan dette medføre store konsekvenser for 

satsing og drift, i Norge.  Dette nevner også Eyde-klyngen i sin uttalelse vedrørende 

NorthConnect, en uttalelse som uttrykker en sterk bekymring for virkningen av en 

eventuell kabel. 

 

Den samfunnsøkonomiske nytten kommer i første rekke fra økte strømpriser og ikke 

inntektene fra selve kabelen. En økt inntekt for det offentlige er vel og bra i trange 

økonomiske tider, og kabelen kan potensielt bidra til noen millioner i ekstra utbytte, 

men ordføreren er ikke enig i at omfordelingen fra privatmarked og næringsliv til det 

offentlige representerer en investering man blindt skal ta. Ikke med den risikoen både 

næringsliv, partene i arbeidslivet og flere politiske partier påpeker er tilstede. 

 

Et stortingsflertall er pr idag imot å gi NorthConnect konsesjon, og det er allerede to 

utenlandskabler som er under utbygging, til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Det 

ville være uklokt å tillate flere kabler før man har høstet tilstrekkelige erfaringer fra de 

som allerede er underveis. Dette mener også et flertall på Stortinget, og det er blant 

annet nedfelt i en avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, MDG og 

Venstre fra mars 2018. Utover denne avtalen er Senterpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti også tydelige motstandere av NorthConnect. 

 

Behandlingen av flere spørsmål i stortinget i begynnelsen av mars vil vise hva 

Kristiansand kommune må ta stilling til, hva NorthConnect kabelen angår. 

 

På bakgrunn av dette vil jeg fortsette med god dialog med Agder Energi om flere 

oppgaver som er viktig for regionen, herunder elektrifisering, fornybarsatsing og 

miljøtiltak. Det er viktig å si at Agder Energi og sektoren bidrar til betydelig 

verdiskapning både i kommuner og regionen, og vi skal samarbeide godt også i årene 

som ligger foran oss.  

 

Når det gjelder interpellantens konkrete spørsmål, så er jeg av en slik oppfatning at 

NorthConnect ikke bør bygges ut, og kommer til å kommunisere det i videre dialog med 

Agder Energi. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

Kopi: Bystyret 
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