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Høring av søknad om ny ekspropriasjonstillatelse og endret teknisk 
løsning for ny 420 kV kraftledning Åfjord-Snilldal 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad og søknad 
om ny ekspropriasjonstillatelse fra Statnett SF for bygging av 420 kV kraftledningen 
mellom Åfjord og Snilldal. Ledningen berører Åfjord, Indre Fosen og Orkland 
kommuner i Trøndelag fylke.  

Statnett SF fikk den 26.08.2013 anleggskonsesjon om ekspropriasjonstillatelse til å bygge 
en 420 kV kraftledning fra Åfjord til Snilldal. For at ekspropriasjonstillatelsen skal være 
gyldig må Statnett begjære skjønn innen ett år. Dette har de ikke gjort, og ekspropriasjons-
tillatelsen har derfor falt bort. I forbindelse med at Statnett nå planlegger å starte opp 
bygging av ledningen, søker de nå om fornyet ekspropriasjonstillatelse. Statnett søker om 
ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de 
elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om 
forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er 
avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan 
finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.   
 
I tillegg søker Statnett om mindre endringer på den tekniske løsningen som tidligere er 
konsesjonsgitt. Endringene er noen mindre traséjusteringer, samt endrede løsninger for 
muffestasjonene på Selvneset og Aunfjæra. 
Søknaden og andre dokumenter i saken er tilgjengelig på NVEs internettsider 
www.nve.no/kraftledninger. 
 
Ved NVEs behandling av søknaden om ekspropriasjon skal vi vurdere hvorvidt fordelene 
som oppnås ved bygging av ledningen er større enn ulempene den enkelte 
grunneier/rettighetshaver får som følge av ekspropriasjonen. Denne avveiingen ble også 
foretatt da Statnett fikk tillatelse til å bygge ledningen i 2013. NVE må nå gjøre en ny 
vurdering av dette og vi ønsker gjennom en offentlig høring å få innspill til om det er 
endrede forhold som vi må ta med i vår vurdering av ekspropriasjonstillatelsen på nytt. I 
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tillegg ønsker NVE synspunkter på de endrede tekniske løsningene Statnett nå søker om 
tillatelse til. 
 
Gjennom høring av søknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og eventuelle 
forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. 

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på en av følgende måter: 

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider 
- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og 

saksnummer 202205147 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer 
i innledningen) 

- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO 

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 17. februar 2023. 

NVE ber om at samiske interesser som ønsker konsultasjon om saken melder dette 
inn innen høringsfristen og eventuelt i forbindelse med en høringsuttalelse.   
 
NVE ber Statnett om å sende dette brevet til alle berørte grunn- og 
rettighetshavere. 
 

 
 
Med hilsen 
 

 

Lisa Vedeld Hammer 
seksjonssjef 

Frode B. Johansen 
seniorrådgiver 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
Sametinget / Samediggi 
Trøndelag fylkeskommune 
Indre Fosen kommune 
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STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 
ÅFJORD KOMMUNE 
ORKLAND KOMMUNE  
 
Kopimottakerliste: 
STATNETT SF 
STATNETT SF - Asgeir Vagnildhaug 
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