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Uttalelse til Olje og Energidepartementet om Salten Trafo 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune utarbeider et forslag til en høringsuttalelse som bes forankret i Salten regionråd 
før oversending til Olje og Energidepartementet (OED).    
 

 
Vedlegg: 
12.03.2018 Notat fra BRUS datert 21. februar 2018 1376090 
 
Sammendrag: 
Nordland har et stort overskudd av vannkraft (5-8 TwH pr år), og en målsetning har vært i større grad 
utnytte dette regionalt til utvikling av både arbeidsplasser og regional samfunnsutvikling.  
 
Dette sammenfaller også med nasjonal poltikk, som fremkommet både i Nordområde meldingen, og 
regjeringens Datasenterstrategi av februar 2018. Dette har vært grunnlaget for etableringsprosesser 
Arctic Host, og andre aktører har arbeidet etter i Salten.  
 
Dette har nå vist seg å være utfordrende grunnet grunnleggende nett infrastruktur. Det har i arbeidet 
med nettleverandørene kommet frem at det er vanskelig å utnytte denne overskuddskraften, med 
bakgrunn i mangel på transformatorkapasitet.  
 
I denne sammenheng er det gitt konsesjon for bygging av en ny “Salten Trafo”, men at det er en 
investeringsbeslutning satt på vent av Statnett. Dette er I dag med å utsette mulighetene for etablering 
av datasenter i Salten langt frem i tid.   
 
Dette er bakgrunnen for at saken legges frem til politisk behandling.  
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune var gjennom arbeidet i Arctic Host gitt signaler om en mulig etablering av et 
datasenter på Åsmyra. Dette var en gradvis utbygging, og arbeidet ble forankret gjennom dialog med 
lokale netteiere.  
 
Lokale netteier var positiv til en slik etablering, men omfanget gjorde at dette ville kreve godkjenning fra 
Statnett.  
 
Statnett ble derfor tilskrevet at Nordlandsnett om forholdet. Statnett har konkludert med at det per 
tiden ikke er mulig å dekke energibehovet som er nødvendig for en slik etablering.  
 
I tillegg har Nordlandsnett hatt en dialog omkring at denne trafo utbyggingen er viktig for å understøtte 



veksten og samfunnsutviklingen i regionen generelt.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fylkestinget har I sitt møte gitt en uttalelse om sakskomplekset av 26.februar 2018, og rådmannen 
vurderer det riktig at også vi kommer med en uttalelse til problemstillingen.  
 
Arbeidet med etablering av datasenter I Fauske ville avstedkommet med mange positive ringvirkninger. 
Det ville representert kompetanse arbeidsplasser, bruk av overskuddskraft, og gitt store ringvirkninger 
for øvrig næringsliv for både Fauske spesielt, men Salten generelt.  
  
Fauske kommune synes det er veldig beklagelig at dagens basale nett- og transformator infrastruktur 
forhindrer en slik etablering i Fauske. Det er spesielt beklagelig ved at vi befinner oss i en region store 
mengder overskuddskraft. Det vil vært samfunnsnyttig at man kunne utnytte denne kraftreserven lokalt, 
både for kraftselskapene og samfunnet generelt.  
 
Det er derfor rådmannens vurdering at man utarbeider en uttalelse langs de linjer utarbeidet av 
Fylkestinget, og oversender uttalesen til OED. Ettersom dette er en regional sak anbefaler rådmannen at 
uttalsen oversendes og forankres i Salten Regionråd før oversendelse til OED.  
 
Konklusjon 
Fauske kommune må sammen med øvrige Salten kommuner andmode Olje og Energidepartementet om 
å arbeide for at Statnett kan fremskynde utbyggingen av Salten Trafo for å kunne imøtekomme arbeidet 
med å etablere datalagringsindustri i regionen.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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