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420 kV Viklandet – Trollheim: Underretning om vedtak om konsesjon
og samtykke til ekspropriasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Statnett SF
anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en 420 kV kraftledning mellom
Trollheim (Surna) transformatorstasjon i Surnadal kommune og Viklandet transformatorstasjon i
Sunndal kommune. En ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet vil etter NVEs vurdering
legge til rette for tilknytning av konsesjonsgitt ny fornybar vindkraftproduksjon i Snillfjordområdet,
samtidig som ledningen vil forbedre forsyningssikkerheten og gi økt overføringskapasitet gjennom
Midt-Norge.
Antallet kraftledninger på strekningen vil forbli uforandret etter at 420 kV ledningen er satt i drift og
300 kV ledningen fjernet. NVE konkluderer med at kraftledningen i driftsfasen vil ha få nye virkninger
for allmenne interesser sammenlignet med dagens situasjon. For å redusere de negative virkningene av
kraftledningen i anleggsfasen setter NVE vilkår om at det blant annet skal utarbeides en miljø,transport- og anleggsplan hvor det blant annet skal beskrives hvordan omfanget av kjøring i myrområder
i forbindelse med bygging av ledningen kan begrenses/reduseres. NVE setter også vilkår for å ta hensyn
til naturmangfoldet i både anleggs- og driftsfasen.
Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og notatet ”Bakgrunn for vedtak” av dagens dato er
tilgjengelige på www.nve.no/kraftledninger.
Partsinnsyn
Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens
dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, send e-post til innsyn@nve.no.
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.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

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 epostadresse nve@nve.no.
Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med seksjonssjef i NVE, Siv Sannem
Inderberg tlf. 901 93 008 eller e-post ssa@nve.no.
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Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef
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