
 

 

           

 

 

 

 

Lavangen kommune / Loabága 

suohkan 

Nesseveien 7 9357 TENNEVOLL  

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK  

Tjeldsund kommune / 

Dielddanuori suohkan 

Skånlandsveien 72/76 9440 EVENSKJER  

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN  

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK  

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN  

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES  

 

 

 

MØTE I HÅLOGALANDSRÅDET 24. SEPTEMBER 2021 – «ENERGI SOM 

SAMFUNNSBYGGER» 

 

Møtet ble gjennomført som en konferanse med Energi som eneste tema. Hensikten var å 

gi Hålogalandsrådet et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å kunne påvirke lokal, regional 

og nasjonal energipolitikk for å skape vekst og utvikling. 

 

Foredragsholdere og tema (orienteringer vedlagt): 

 

Nordkraft/Hålogaland kraft nett / Ida Texmo Prytz / Tony Molund 

Status i dag innenfor konsesjonsområdet og visjoner om fremtiden – realisering av det 

grønne skiftet. 

Statnett/v Direktør kraftsystemplanlegging Grete Westerberg «Det grønne 

taktskiftet».  

Hvordan vil Statnett legge til rette for elektrifisering og grønn verdiskapning? 

Statnetts planer for nettutvikling i regionen, spesielt fra Kanstadbotn-Harstad. 

 

NVE spesialrådgiver Ellen Skaansar, «Et energisystem i endring». 

Hvilke føringer har NVE i forvaltningen av energiressursene i Norge? 

Hvordan spiller utviklingen i det europeiske kraftsystemet inn i det norske kraftmarkedet i 

dag og i fremtiden? 

 

Einar Sørensen/ Internasjonal rådgiver «Energiprovinsen Nord-Norge – sett fra 

et internasjonalt ståsted».  

Hva er våre sterke og svake sider i et marked under full utvikling og med mange 

konkurrenter? 

 

HRS/ direktør Eirik Johansen 

Hvordan kan et større interkommunalt selskap gå over på «grønne» transportløsninger?  

Elektrifisering og/eller biogass?     

Kan HRS bli den første storforbrukeren av hydrogen? 
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Småkraft/Lars Haugom 

Kan småkraft løse og avhjelpe med utbygging der det mangler kapasitet i nettet, 

eksempelvis til fergesamband? 

 

Kort oppsummering 

 

• En regional utfordring med et kraftoverskudd i øst, mens det er et kraftunderskudd i 

vest, samtidig som at kraftbehovet er størst i vest. 

• Linjekapasiteten kan bli et hinder for vekst og utvikling i regionen, herunder 

overgangen til det grønne skiftet. 

• Statnett planlegger bygging av 132kV linje fra Kvanndal-Kanstadbotn samt fra 

Kvanndal til Kilbotn og fra Kilbotn til Kanstadbotn, som del av en områdeplan. 

• Statnett planlegger for å møte en stadig større forbruksvekst, og øker tempoet i 

nettutviklingen. 

• Samarbeid mellom ulike aktører, herunder kommunene ble fremhevet som avgjørende 

viktig. 

• Norge er en del av et europeisk kraftsamarbeid. 

• Norge må forholde seg til EUs «New green deal». 

• For å nå FNs bærekraftsmål må ulike «grønne» muligheter utnyttes, herunder biogass, 

syntetisk drivstoff, Hydrogen, havvind, vindparker og vannkraft, herunder småkraft 

utnyttes. 

• Fare for at Norge blir en råvareleverandør av energi hvis vi ikke utnytter muligheten til 

å skape vekst og utvikling gjennom innovative løsninger. 

• Hålogaland ressursselskap er allerede i gang med flere «grønne» tiltak, og ser 

fremtidige utviklingsmuligheter ved bruk av elektrisitet, biogass og hydrogen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune Edvardsen Sturla Bangstad 

Leder Daglig leder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


