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Orientering om vedtak om konsesjon og samtykke til ekspropriasjon til 

Statnett for oppgradering av Rød transformatorstasjon   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett anleggskonsesjon og 

ekspropriasjonstillatelse for å oppgradere Rød transformatorstasjon i Skien kommune i Vestfold og 

Telemark fylke.  

Denne orienteringen sendes til alle grunneiere, rettighetshavere, hørings- og orienteringsinstanser. Den 

allmenne høringen av Statnetts søknad og tilleggssøknad er en sentral del av NVEs 

konsesjonsbehandling. Gjennom denne prosessen, der enhver har adgang til å komme med sine innspill 

og synspunkter, skal NVE sikre at det er gjort rede for alle sider ved saken. Vi har nå gitt konsesjon og 

takker for alle innspill og kommentarer som har kommet inn høringene. 

Hva gir NVE konsesjon til? 

NVEs gir Statnett tillatelse til to nye transformatorer i Rød transformatorstasjon som erstatter to av 

dagens transformatorer. Det gis også tillatelse til å utvide stasjonsområdet til å omfatte området Mudda, 

der det gis tillatelse til å bygge kontrollbygg, oppmøtebygg og garasjebygg/verksted. NVE gir samtidig 

tillatelse til å rive eksisterende kontroll-/oppmøtebygg og fasekompenseringsbygg. 

NVE gir tillatelse til å bygge en ca. 150 meter lang ny permanent vei frem til eksisterende anleggsvei. 

NVE gir tillatelse til at veien kan etableres langs jernbanen. NVE gir også tillatelse til at dagens 

anleggsvei kan oppgraderes til nødvendig standard for å kunne benytte veien til blant annet 

transformatortransport. Veien skal ikke asfalteres med mindre det er nødvendig for 

transformatortransporten eller andre tyngre transporter. NVE setter vilkår om at Statnett ikke kan bruke 

denne veien som permanent adkomstvei til Rød transformatorstasjon. Hvis Statnett ser det som ønskelig 

å bruke anleggsveien til permanent adkomstvei, må det sendes inn en ny søknad.  

NVE gir tillatelse til å etablere permanent massedeponi vest for stasjonen og et midlertidig 

anleggsområde sør for stasjonen. 
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Samtykke til ekspropriasjon 

NVE gir Statnett ekspropriasjonstillatelse til erverv av nødvendige rettigheter for gjennomføring av 

anleggsarbeidet. NVE gir ikke ekspropriasjonstillatelse for å benytte anleggsveien som permanent 

adkomstvei til Rød transformatorstasjon.  

NVE forventer at Statnett forsøker å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere. 

Hvorfor gis det konsesjon? 

Bakgrunnen for at det gis konsesjon er at det er behov for å fornye anlegg i stasjonen som har 

overskredet teknisk levetid, har dårlig teknisk stand og ikke tilfredsstiller forskriftskrav. NVE mener det 

er viktig at Rød transformatorstasjon oppgraderes slik at den er i teknisk god stand og tilfredsstiller 

gjeldende forskriftskrav. Økningen i transformatorytelse gjør det mulig å tilknytte nytt forbruk, herunder 

nytt datasenter på Kiseåsen. NVE vurderer at de planlagte tiltakene vil ha små negative virkninger for 

allmenne eller private interesser. 

Hvordan redusere de negative virkningene? 

Konsesjonen inneholder vilkår om avbøtende tiltak for å redusere virkningene av anleggsarbeidet, f.eks 

for å forhindre spredning av fremmede arter. 

Dokumenter i saken 

Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og notatet «Bakgrunn for vedtak», som inneholder 

NVEs vurderinger i saken, er tilgjengelige på www.nve.no/kraftledninger. 

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens 

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se www.einnsyn.no, eller ta kontakt med saksbehandler i 

NVE.    

Klage 

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet 

underretningen kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtakene, jf. 

forvaltningsloven kap. VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med rettslig 

klageinteresse (andre med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og 

organisasjoner som representerer berørte interesser) har rett til å klage på vedtakene. 

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må 

presisere om det er anleggskonsesjon og/eller samtykke til ekspropriasjon som påklages, og inneholde 

opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Den bør også inneholde 

en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til 

Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no. 

http://www.nve.no/kraftledninger
http://www.einnsyn.no/
mailto:nve@nve.no
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Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, Martin 

Windju, på e-post mwi@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

Martin Windju 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

Mottakerliste: 

At Skog AS 

BANE NOR SF 

Fortidsminneforeningen i Telemark 

Forum for Natur og Friluftsliv Telemark 

FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK 

GRENLAND FRILUFTSRÅD 

Grunneiere- og rettighetshavere 

Ingar Nordang 

LINN IREN GUSFRE 

Naturvernforbundet i Telemark 

Nils Ytterbø 

Norsk Ornitologisk Forening Avd Telemark 

Rolf John Jamtvedt 

Simone Janøy - Skien Natur og Ungdom 

SKAGERAK NETT AS 

Skien kommune 

Skien Lufthavn 

STATKRAFT AS 

Stian Reiersen 

Telemark Bonde- og Småbrukarlag 

Telemark Turistforening 

Telenor Kabelnett 

Tove Ytterbø 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 
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Statnett SF v/Johan Olav Bjerke 

 


