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Orientering om et aktuelt virkemiddel for å håndtere perioder 
med en svært anstrengt kraftsituasjon. 
Det vises til brev med vedtak fra Norges vassdrags og energidirektorat datert 30.06.2022 samt til 
forskrift om kraftrasjonering § 3a) første ledd. 

Statnett har vært i dialog med Equinor om muligheten for å utnytte Energiverk Mongstad (EVM) 
som et virkemiddel for å håndtere en eventuelt svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS). Som følge 
av dette ønsker vi allerede nå å informere om at Statnett vurderer bruk av EVM som et aktuelt 
SAKS-virkemiddel frem til primo juni 2023.  

Equinor har over lang tid jobbet med løsninger som muliggjør avvikling av driften av EVM. Endelig 
driftsstans er gjennomført fom 30.8.2022 og Equinor har vurdert at det ikke lenger er grunnlag for å 
videreføre tilhørende konsesjoner etter energiloven og øvrige tillatelser fra myndighetene for 
fortsatt drift. Etter oppfordring fra Statnett har imidlertid Equinor opprettholdt mulig drift frem til 
1.okober 2022, deretter foreligger det ikke planer for å videreføre denne muligheten. 

EVM kan med gassturbin GT11 bidra med en produksjon på om lag 120 MW. Fratrukket tap i 
produksjonen av elektrisk energi vil dette kunne gi et netto bidrag til energibalansen i kraftsystemet 
på 110 MWh/h. Statnett vurderer at dette kan være et viktig bidrag dersom det skulle oppstå en 
periode med svært anstrengt kraftsituasjon i den kommende vintersesongen og frem til primo juni 
2023. 

Dersom man velger å ha EVM som SAKS-tiltak vil det påløpe betydelige kostnader. Equinor har i 
møter redegjort for dette, og foreløpige kalkyler viser at det vil koste om lag 60 -70 MNOK bare for 
å sikre muligheten for drift i den aktuelle perioden. Dersom NVE fatter vedtak om faktisk drift som 
et SAKS tiltak vil kostnadene øke ytterligere.  
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Statnett mener at det er samfunnsmessig rasjonelt at systemansvarlig inngår avtale med Equinor 
med sikte på at EVM kan opprettholde muligheter for drift og dermed etableres som som et mulig 
SAKS-tiltak.  

Vi ber om NVEs vurdering av dette SAKS tiltaket snarest mulig. Equinor har understreket overfor 
Statnett at før EVM kan tas i bruk, må det gjennomføres et ikke ubetydelig vedlikeholdsprogram. 
Dette programmet bør startes så raskt som mulig. For det første vil vedlikeholdsprogrammet i seg 
selv ta tid, og ressurser må allokeres. I tillegg risikerer man at man finner feil, eller forhold som må 
utbedres. Slike reparasjoner vil ta tid, kanskje særlig dersom man er avhengig av etterfølgende 
reparasjoner, herunder få tak i reservedeler. Det haster derfor med å komme i gang med 
vedlikeholdsprogrammet. 

Vi tillater oss å be om snarlig møte i saken, der vi vil redegjøre nærmere for de ulike sidene ved 
EVM som SAKS-tiltak.   

Statnett vil uansett innen 1. oktober komme med ytterligere vurderinger i henhold til deres vedtak 
datert 30.06.2022 
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