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NVE gir oppdatert konsesjon til kraftledning Refsdal–Modalen 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF ny konsesjon 
for å bygge og drive 420 kV kraftledningen Refsdal–Modalen i Vik, Voss, Vaksdal og 
Modalen kommuner i Vestland fylke. Vedlagt oversendes NVEs oppdaterte 
anleggskonsesjon av i dag, NVE ref. 202213436-3. Dokumentene er også å finne på 
www.nve.no/8893/A.  

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt 
Statnett SF til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet. 

Bakgrunn 

Statnett SF søkte den 8. juli 2022 om endret konsesjon for kraftledningen Refsdal–
Modalen. Gjeldende konsesjon for kraftledningen spesifiserer at den skal bygges med 
master dimensjonert for 420 kV, men isoleres for drift på 300 kV. Statnett søker nå om å 
oppisolere ledningen slik at den kan driftes på 420 kV. Dette innebærer å øke antallet 
isolatorer per mast fra 14 til 18. I tillegg skal topplinen byttes ut til en armert fiberline 
(OPGW). Videre søker de om tillatelse til å gjennomføre et terrenginngrep mellom mast to 
og tre nær Refsdal i forbindelse med temperaturoppgradering av ledningen. Terreng-
inngrepet vil innebære at terrenget senkes med om lag 40 cm over et område på 10 m2. 

NVEs behandling og vurdering av søknaden 

NVE fant det ikke nødvendig å sende søknaden om konsesjon etter energiloven på 
offentlig høring pga. sakens begrensede omfang, jf. energiloven § 2-1. De permanente 
negative virkningene av tiltaket er tilnærmet uendret sammenliknet med i dag siden det 
ikke skal bygges nye master eller ledninger.  

NVE mener at en spenningsoppgradering av Refsdal–Modalen er et viktig og nødvendig 
tiltak for transmisjonsnettet. Det er planer om økt forbruk og produksjon i 
bergensregionen, og Refsdal–Modalen vil være viktig i den forbindelse. NVE vil derfor gi 
Statnett konsesjon etter energiloven til å oppgradere 420 kV kraftledningen Refsdal—
Modalen i Vik, Voss, Vaksdal og Modalen kommuner. 

NVE mener at anleggsarbeidet med midlertidige riggplasser og anleggstrafikk slik som 
helikoptertransport vil kunne ha negative virkninger for allmenne interesser. 

http://www.nve.no/8893/A
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Anleggsarbeidet og midlertidige riggplasser vil være nødvendig for å gjennomføre en 
spenningsoppgradering av kraftledningen. NVE mener detaljerte planer kan beskrives og 
behandles som del av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for tiltaket. NVE 
setter derfor vilkår om at det skal utarbeides en MTA-plan. Statnett skal utarbeide planen i 
dialog med Vik, Voss, Vaksdal og Modalen kommuner, Statsforvalteren i Vestland, Vestland 
fylkeskommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal utarbeides i samsvar 
med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg med 
konsesjon etter energiloven. 

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte: 

• plassering og bruk av midlertidige riggplasser 

• hvordan anleggstrafikk, inkludert helikoptertransansport, skal utføres 

• hvilke tillatelser som er innhentet for motorisert ferdsel i Stølsheimen 
landskapsvernområde 

Planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart. 

Statnett søkte også om ekspropriasjon for å gjennomføre anlegget. NVE mener det er riktig 
å behandle ekspropriasjonssøknaden samtidig med MTA-planen siden det er snakk om en 
søknad om rettigheter til anleggstransport og midlertidige anlegg. NVE behandler dermed 
ikke ekspropriasjonssøknaden før vi har mottatt MTA-planen slik at disse kan sendes på 
offentlig høring samtidig og sees i sammenheng. 

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer 

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir videresendt til berørte grunneiere og 
rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom 
noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få 
tilsendt brevet, jamfør forvaltningsloven § 12. 

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato 
for utsendelsen. 

 

Med hilsen 

 

Inga Katrine Johansen Nordberg  
direktør 

Lisa Vedeld Hammer 
seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
STATNETT SF - Marie Louise Sundheim 
VAKSDAL KOMMUNE 
Modalen kommune 
VIK KOMMUNE 
NORGES NATURVERNFORBUND 
Forsvarsbygg 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest 
TELENOR NORGE AS 
BKK NETT AS 
Luftfartstilsynet 
Avinor AS 
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV HORDALAND 
TeliaSonera Norge AS 
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE 
VOSS HERAD 
SYGNIR AS 
Natur og Ungdom Vestland 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), 
men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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