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Godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan for Sogndal
transformatorstasjon - 420 kV kraftledning Ørskog - Fardal (Sogndal) i
Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Vi viser til Deres brev datert 1.112011 vedlagt miljø-, transport- og anleggsplan for Sogndal
transformatorstasjon.

Saken er behandlet i samsvar med vilkårene for miljø- og transportplan gitt i konsesjon 10.6.2009 post
9, og OEDs delvedtak av 9.4.2011.

Bakgrunn

Statnett SF fikk 10. juni 2009 konsesjon for bygging og drift av ny 420 kV-kraftledning mellom Ørskog
transformatorstasjon i Ørskog kommune i Møre og Romsdal fylke, og Sogndal transformatorstasjon i
Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke. Konsesjonen ble påklaget, og gikk videre til
klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Departementet ga endelig konsesjon til deler av
prosjektet 8. april 2011. Sogndal transformatorstasjon omfattes av NVEs anleggskonsesjon av
10.6.2009, som ble stadfestet i OEDs vedtak av 8.4.2011. I OEDs vedtak er konsesjonsgitt tilkomstvei
fra Sogndalsdalen til stasjonstomta på Skardsbøfjellet tatt ut. Ny tilkomstvei skal gå via Øvstedalen, med
ny vei fra Mannsverk.

Vedtak

Med hjemmel i konsesjonen datert 10.6.2009 post 9, og Olje og energidepartementets delvedtak av
9.4.2011 godkenner NVE framlagte miljø- og transportplan for bygging av Sogndal
transformatorstasjon i Sogndal kommune. Godkjenningen omfatter ikke tilkomstveien via Øvstedalen,
som vil bli behandlet etter plan- og bygningsloven.
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N V E

Vårt vedtak forutsetter at de fremlagte planer for miljø og transport ikke går ut over vilkår og
forutsetninger gitt i konsesjonen. Videre forutsettes det at nødvendige privatrettslige avtaler om bruk av
grunn er på plass før anleggsarbeidet starter.

Vilkår

NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved
byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.
Det kan fra NVE sitt miljøtilsyn bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til
dokumentasjon for deler av anlegget.
Istandsetting av terreng skal foretas etter prinsippene for naturlig revegetering. Tilsåing
og/eller gjødsling skal avklares med NVEs miljøtilsyn på forhånd.
Dersom virksomheten avdekker vesentlige 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.

Merknader

Tilkomstveien til nye Sogndal transformatorstasjon vil gå via Øvstedalen. Denne veitraseen er ikke
omsøkt, og byggingen behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven med Statnett som
byggherre. Sogndal kommune er byggherre for oppgradering av veien fra Fardal til Mannsverk. NVEs
godkjenning og fremtidig tilsyn vil derfor kun gjelde Sogndal transformatorstasjon.

NVEs vurderinger

Tiltaket ligger med god avstand til boligbebyggelse, og både topografien og vegetasjonen bidrar til å
begrense synligheten, spesielt fra lavereliggende områder. Konsekvensene for landskapet er likevel
vurdert til middels negative på grunn av synligheten fra omkringliggende høydedrag. Området er i dag
lite brukt, men om veien åpnes for allmenn bruk kan området fa betydning som utfartssted. Det bør
derfor legges vekt på å bevare vegetasjon som kan bidra til visuell skjerming av stasjonsområdet.

Annet

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har konsesjon etter energiloven,
gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 (Krav om kartgrunnlag, stedfestet
informasjon m.v.) og 14 (Konsekvensutredninger for planer og tiltak etter annet lovverk). Det betyr at
det for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner
eller kommunal byggesaksbehandling, jf pb1 §1-3.
NVE vil føre tilsyn for å påse at arbeidene utføres i tråd med konsesjonsvilkår og godkjente planer, samt
at anleggsområdene istandsettes på en tilfresstillende måte. NVE vil i tillegg kunne legge føringer for
utførelse og istandsetting som en del av tilsyn og oppfølging i byggeperioden.
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Vi gjør oppmerksom på at eventuell midlertidig arealbruk (blant annet vinsj-, base- og riggplasser), samt
bruk av private veier som ikke er omfattet av konsesjonen, ekspropriasjonstillatelse og tillatelse til
forhåndstiltredelse, forutsettes avklart gjennom privatrettslig avtale før grunnen tas i bruk.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby Lars Grøttå
avdelingsdirektør seksjonssjef

Kopi: Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger


