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420 kV kraftledning Trollheim – Viklandet - Samtykke til
ekspropriasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 19.12.2014 fra Statnett SF.
NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor
angitte anlegg, utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse
for vedtaket viser NVE til notatet ”Bakgrunn for vedtak” av dagens dato.
I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959, § 2 nr. 19, og bemyndigelse gitt ved kgl.
res. 05.11.1982, gir NVE herved Statnett SF tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i
Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal fylke for bygging/drift av en ny 420 kV
kraftledning fra Trollheim transformatorstasjon i Surnadal kommune til Viklandet transformatorstasjon i
Sunndal kommune. Det gis også samtykke til ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for å
legge om 132 kV ledningen Aura-Ranes på en ca. 450 meter lang strekning ved Hjellnes i Surnadal
kommune.
Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:


Kraftledningsgaten. Nødvendig areal for framføring av kraftledningen, inkludert mastefester.
Klausuleringsbeltet utgjør normalt en ca. 40 meter bred trasé for 420 kV ledningen og 30 meter for
132 kV ledningen som skal legges om.



Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og
transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og
lednings-/stasjonsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til ledningsanleggene og
terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for uttransport av tømmer som hugges i
traseen, nødvendig transport som følge av riving av eksisterende ledninger og uttransport av
gammelt materiell. Bruksretten gjelder også landing med helikopter.



Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser. (Bruksretten til riggplasser bortfaller når anlegget
er satt i drift). Rett til å bruke eksisterende riggplasser.
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Kraftledningens trasé skal i det vesentlige være som vist med lilla strek på kart merket TrollheimViklandet. Omleggingen av 132 kV ledningen Aura-Ranes er vist med rød strek på kart merket
«Omlegging av 132 kV Aura-Ranes». Kartene er vedlagt anleggskonsesjonene, ref.: NVE 201305330145 og NVE 201305330-146.
NVE forutsetter at Statnett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte
grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at De underretter grunneierne/rettighetshaverne om
ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning
bes sendt til grunneiere og rettighetshavere snarest.
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal være
skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk
oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf.
oreigningsloven § 16.
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