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Statnett SF – ny 420 kV kraftledning Ofoten-Balsfjord.  

Underretning om vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse. 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Statnett SF 
anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en ny 420 kV kraftledning mellom Ofoten og 
Balsfjord. Det er også gitt konsesjon til utvidelse av transformatorstasjonene Ofoten og Kvandal i 
Narvik kommune, Bardufoss i Målselv kommune og Balsfjord i Balsfjord kommune. Ledningen er ca. 
153 km lang og vil gå gjennom Narvik, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord 
kommuner i Nordland og Troms. Ledningen skal bygges etter omsøkte trasé 1.0 på hele strekningen, 
med unntak av Nedre Bardu hvor den skal bygges etter trasé 1.4. Ledningen vil gå parallelt med en 
eksisterende 420 kV kraftledning på hele strekningen, også ved Nedre Bardu hvor NVE har gitt 
konsesjon til å legge om eksisterende ledning. 

Dagens nett er ikke tilstrekkelig for å ivareta forsyningssikkerheten i nordre Nordland, Troms og 
Finnmark over tid, verken ved dagens forbruk eller forventet økning i forbruk. NVE mener at det er 
nødvendig å styrke forsyningssikkerheten i dette området for å redusere risikoen for utfall av store deler 
av Nord-Norge nord for Ofoten. En styrking av kraftnettet nordover fra Ofoten er også en forutsetning 
for videre styrking av nettet i Nord-Troms og Finnmark. Dette kan igjen være avgjørende for muligheter 
for industri- og næringsutvikling/etablering eller for tilrettelegging av fornybar produksjon. En 420 kV 
kraftledning fra Ofoten til Balsfjord, vil etter NVEs mening være den beste løsningen for å ivareta disse 
hensynene. NVE har samtidig gitt konsesjon til en videreføring av ledningen mellom Balsfjord og 
Hammerfest.  

Kraftledningen med mindre utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner, vil etter NVEs vurdering 
ha akseptable virkninger for reindrift, landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold, inngrepsfrie 
områder verneområder og bebyggelse som er de temaene NVE mener er beslutningsrelevante i denne 
saken. Ledningen vil imidlertid være synlig for friluftslivsinteresser, fra hytteområder og der den 
parallellføres med E6/riksveger eller krysser dalfører. Det er særlig i Kvernmo og ved Nedre Bardu at 
ledningen vil være godt synlig.  
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NVE vurderer de totale ulempene i form av natur- og miljøvirkninger, til å være moderate sett i forhold 
til at dette er et stort arealinngrep. Dette skyldes i all hovedsak at ledningen er planlagt parallelt med 
eksisterende 420 kV ledning med lik utforming.  

For å redusere de negative virkningene av tiltaket har NVE blant annet satt vilkår om skånsom 
skogrydding, kamuflerende tiltak og en miljø-, transport og anleggsplan, hvor det blant annet skal 
vurderes tilpasning av anleggsperioden av hensyn til reindrift og fugl. Det er også satt vilkår om riving 
av til sammen 100 kilometer 132 kV kraftledning mellom Kvandal og Strømsmo. 

Ekspropriasjonstillatelsen gir Statnett SF adgang til å skaffe nødvendig grunn og rettigheter for å bygge 
og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. 

Konsesjonsdokumentet og ekspropriasjonstillatelsen ligger vedlagt dette brevet. Se dokumentet 
”Bakgrunn for vedtak” på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger for mer om behandlingen av 
søknaden, sammendrag av høringsuttalelser og NVEs vurderinger.  

Partsinnsyn 

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens 
dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, ta kontakt med saksbehandler i NVE eller send e-post til 
innsyn@nve.no.   

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, Frode B. 
Johansen (tlf. 22 95 91 76, e-post fbj@nve.no)  

 

Med hilsen 

 

 

Siv Sannem Inderberg 
seksjonssjef 

Frode B. Johansen 
rådgiver 
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