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Kabling av ca. 200 meter 66 kV ledning inn til Mauranger
transformatorstasjon.
Viser til e-post av 9. oktober 2014 fra Statnett SF v/Arild Trædal, om behandling av ny situasjonsplan
for Mauranger transformatorstasjon i Kvinnherad kommune, Hordaland fylke og om omlegging av
eksisterende luftledning kan gjøres i medhold av gjeldende konsesjon.
Statnett planlegger å rive eksisterende 66 kV luftledning inn til Mauranger transformatorstasjon og å
erstatte denne med en ny ca. 200 meter lang 66 kV jordkabel. Statnett planlegger å legge kabelen fra
endemast på eksisterende 66 kV kraftledning og frem til nytt 132 kV anlegg i stasjonen. Årsaken til
omleggingen er for å kunne frigjøre areal til bygging av ny transformatorsjakt.

Figur 1: Situasjonsplan Mauranger transformatorstasjon. Jordkabel er vist som sort stiplet strek.
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Side 2

Tiltaket skal utføres innenfor Statkraft sitt stasjonsareal, og det er inngått minnelig avtale om
gjennomføring av tiltaket med Statkraft.
På bakgrunn av det ovenfor beskrevne, og tiltakets begrensede størrelse og konsekvenser, har NVE ikke
funnet det nødvendig å sende dette på høring, jf. energiloven § 2-1.
NVe mener at omleggingen til kabel ikke kan gjøres innenfor gjeldende anleggskonsesjon og at det må
fattes et vedtak etter energiloven. NVE mener tiltaket er nødvendig for å kunne bygge ny
transformatorsjakt som tidligere konsesjongitt på en hensiktsmessig måte. Tiltaket vil ikke berøre andre
grunneiere enn Statkraft og vil etter NVEs vurdering ikke berøre allmenne interesser.
NVE gir derfor Statnett konsesjon for bygging av ny ca. 200 meter 66 kV jordkabel inn til Mauranger
transformatorstasjon som skissert i figur 1 og riving av tilsvarende strekning med luftledning. Det
skrives ikke en egen anleggskonsesjon for dette.
Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt
Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.
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