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Statnett SF. Oppgradering til 420 kV på ledningene Nedre Røssåga–
Namsos og Namsskogan–Kolsvik. Orientering om vedtak
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for oppgradere 300 kV
ledningen Nedre Røssåga–Namsos til 420 kV spenning og å tilrettelegge for oppgradering til 420 kV
spenning på 300 kV lednignen Namsskogan–Kolsvik. For delstrekningen mellom Nerfjellet og
Sandådalen, får Statnett tillatelse til å bygge ny ledning i trasé delvis parallelt med jernbanen, og en ny
permanent skogsvei med en lengde på ca. 4,8 km. Statnett får også tillatelse til å utvide og tilrettelegge
Nedre Røssåga, Trofors og Tunnsjødal transformatorstasjoner for 420 kV, og å legge om flere ledninger
inn til stasjonene. Samtidig får Statnett tillatelse til å rive den ca. 13 km av eksisterende ledning mellom
Nerfjellet og Sandådalen.
Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket vil øke forsyningssikkerheten i Midt-Norge da det er økt
produksjon i Nordland og økt forbruk i Midt-Norge. Tiltaket vil også legge til rette for ny fornybar
energiproduksjon. NVE mener at tiltaket vil ha små virkninger for allmenne interesser, da de fleste
tiltakene vil skje i eksisterende ledninger, trasé og på transformatortomter.
Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen, notatet ”Bakgrunn for vedtak” av i dag og kart som
viser tiltaket er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger.
Denne orienteringen sendes til alle hørings- og orienteringsinnstanser. Den allmenne høringen,
offentlige møter og møter med lokale og regionale myndigheter er en sentral del av NVEs
konsesjonsbehandling. Gjennom denne prosessen, der enhver har adgang til å komme med sine innspill
og synspunkter, skal NVE sikre at det er gjort rede for alle sider ved saken. Vi har nå gitt konsesjon og
takker for alle innspill og kommentarer som har kommet inn i den allmenne høringen.
Klage
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
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
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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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