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Statnett SF - godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for
Mauranger transformatorstasjon i Kvinnherad kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat viser til Deres brev datert 01.04.2019 vedlagt miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA) av 01.04.2019 for Mauranger transformatorstasjon.

Vedtak
Med hjemmel i konsesjonen datert 19.03.2019 post 10 (NVE ref.: 20120883-75) godkjenner NVE
fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av Mauranger transformatorstasjon i
Kvinnherad kommune.
Vårt vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen.
Vilkår for godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:

▪ Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser
ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.

▪ Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.
▪ Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på
miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke
tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige
skader.
Dette vedtaket forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i
konsesjonen.
NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift
og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller
deler av anlegget ved senere tidspunkt.
NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.
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Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter
før anleggsarbeidene starter.

Bakgrunn
NVE ga 19.03.2019 Statnett SF anleggskonsesjon til å bygge om og utvide Mauranger
transformatorstasjon. I forbindelse med dette skal dagens flom- og erosjonssikring mot Austrepollelva
utbedres.
Konsesjonen er gitt med vilkår om at konsesjonæren skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan
(MTA) som skal være godkjent av NVE før anleggsstart. Planen skal spesielt beskrive hensyn til
anadrom fisk i Austrepollelva. NVE mottok MTA for transformatorstasjonen 01.04.2019.
Fylkesmannen i Vestland ga Statnett 09.04.2019 dispensasjon til å fjerne kantvegetasjon langs
Austrepollelva i tiltaksområdet.
NVE sendte MTA på begrenset høring til Fylkesmannen i Vestland og Kvinnherad kommune
05.04.2019. NVE har ikke mottatt høringsuttalelser innen fristen.
For å sikre fremdriften i prosjektet, ga NVE 30.04.2019 tillatelse til forsiktig mobilisering av
entreprenør med anleggsutstyr, brakker etc., samt gjøre klar aktuelle baseplasser/riggplasser.

NVEs vurderinger
NVE mener at Statnett gjennom arbeidet med MTA for transformatorstasjonen har laget en god plan
som ivaretar hensynet til miljø og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst
mulig innenfor den konsesjonen som er gitt.
Hensyn til anadrom fisk i Austrepollelva
NVE mener at gjennomføring av erosjons- og flomsikringstiltak ved Austrepollelva er godt beskrevet i
planen. For å påvirke sjøørretbestanden minst mulig, skal arbeidene nærmest elven gjennomføres i
perioden juni/juli-september.
Forhold til naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og
konsesjonsvedtak av 19.03.2019. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er
tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.

Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksom på
Krav om internkontrollsystem
Fra 01.01.2019 er det innført krav om etablering av internkontrollsystem for energianlegg gjennom
endring i energilovforskrifta § 3-7. Det er utarbeidet en veileder for utarbeidelse av
internkontrollsystem. Denne er å finne på NVE sine hjemmesider.
Vi anmoder om at arbeid med etablering av et internkontrollsystem i samsvar med kravet i
energilovforskriften blir satt i gang så snart som råd.
Plan- og bygningsloven
For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter
energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det
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for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.
Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske
anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3,
siste ledd.
Nødvendige tillatelser etter annet lovverk
NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har
ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav.
Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet
lovverk.

Klageadgang
Vedtaket 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 vedtaket, 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 vedtaket. Å avgi høringsuttalelse eller på annen
måte bli orientert om saken gir ikke i seg selv gir klagerett på vedtaket.
En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den bør
inneholde en begrunnelse og opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har
klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til Oljeog energidepartementet. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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