


Tore  Brås tad
Fremtidsoptimist, leder for salg og 
forretningsutvikling Eviny Solutions

Ingeniør/prosjektleder martim 
industri og fornybar energi, ordfører, 
gründer/innovatør. 

2Hva er barrierene for å få bæ rekraftig elektris itet til lokalitet i grisgrendte strøk



Ves tlande ts  s tørs te  
fornybarse ls kap.

16 se ls kaper, 1300 medarbe idere

Størs t i Norge  på  e lektrifis e ring



• Vi bygger og drifte r framtidens  e lektris ke  og digita le  infras truktur
• Vår kompetanse  gjør hverdagen enklere  og grønnere  for våre  kunder
• Eviny Solutions  e r ca . 250 ansatte, herav ca . 50 ingeniører og 170 fagarbe idere  

i 5 ulike  kategorie r

• Havbruk
• Totalentreprenør elektrifisering (rådgiving, søknader, prosjektering og utførelse)
• Spisskompetanse lav og høyspent (landstrøm og flåtestrøm)
• Spisskompetanse fiber og trådløs kommunikasjon (flåtenettverk og internt på flåte)
• Spisskompetanse hybride løsninger/batterisystem 
• Spisskompetanse hurtiglading 

• 2021 har vi lagt over 20 km sjøkabel, herav 16 km høyspentkabel
• Fibernettverk for Lerøy i heile Norge og utlandet
• Verdens første hurtiglader for elbåt (Florø)
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Hva e r barrie rene  for å  få  
bæ rekraftig e lektris ite t til 

loka lite te r i grisgrendte  s trøk



3 s tørs te  barrie re r!
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● Nettse ls kap
● Grunneie re
● Myndighe te r og 

rege lverk/byråkrati

Presentasjonens eller kapittelets  tittel



Barrie re  #1:
Nettse ls kaper!
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• Monopolist, avklaring/svar tar tid…
• Svak kundefokus
• Lite innovasjon/velger tradisjonelt
• Kostbart anleggsbidrag 

(selvkostprinsippet)
• Svak utbygd infrastruktur/ 

manglende effekt



Barrie re  #2
Grunne ie re !
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Generelt negative til oppdrett 

Negativ erfaring med nettselskaper

Liten økonomisk kompensasjon

Visuell “forsøpling “på land og i s jø



Barrie re  #3
Myndighe te r og byråkrati!
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Mange aktører med “talerett”

Firkantet regelverk 

NVE (anleggskonsesjon)

Støtteordninger som treffer feil



Vi vil svæ rt gje rne  ha  fornybar 
bæ rekraftig e lektris ite t, men se r 

ikke  s kogen for bare  træ r!
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Så hvordan kan man 
løse denne utfordring?



Barrie re  #1
Nettse ls kaper
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Benytte rådgiver/totalleverandør
Vurdere nåverende og fremtidig 
effektbehov 
Befaring, vurdere alternative 
traseer/løsninger
Gå igjennom/stille spørsmål til 
prisestimat



Barrie re  #2
Grunne ie re !
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Delta på befaring med nettselskap

Betale mer enn nettselskap

Unngå nettstasjon i s jøkanten
Ved konflikt bruke rådgiver/ekstern 
part i forhandlinger



Barrie re  #3
Myndighe te r og byråkrati!
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Forenkle regelverk

Flytte grensesnitt på land

Endre regime og stille krav til 
saksbehandlingstid

Målrettede støtteordninger
Han var ukjent for de fleste. Nå vil mange ha «fung.ass.» 

Espen Nakstad som helseminister (Bergens tidende)



Firda  Seafood har
inves te rt 40 mill.
på  6 høys pent 
lands trømsanlegg.

7 mill. pr. anlegg!

14



Eide  Fjordbruk

Innovativ/se t ny 
s tandard.

Oppgraderer frå  
0,3 til 1,1MW for
lukkede  anlegg i
fjord.
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Takk for oppmerksomheten
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