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Statnett SF, Alta kommune Finnmark - godkjenning av miljø-, 

transport- og anleggsplan for Skillemoen transformatorstasjon 

 

Norges vassdrag- og energidirektorat viser til deres brev datert 16.3.2017 vedlagt miljø-, transport- og 

anleggsplan (MTA) for Skillemoen transformatorstasjon 

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon 30.6.2015, post 10. 

Bakgrunn 

Statnett er i gang med å bygge ny 420 kV kraftledning mellom Ofoten og Skaidi og flere nye 

transformatorstasjoner. Det er i et krav i konsesjonen om egen MTA for Skillemoen 

transformatorstasjon. Ledningsprosjektet innebefatter arbeider til og med endemaster inn mot stasjonen. 

Resterende arbeid innenfor stasjonstomten, samt grøfter fra endemaster og inn til stasjonen, inngår i 

stasjonsprosjektet og håndteres i denne MTA-planen.  

Planen er sendt på høring til Alta kommune som kom med sin uttalelse 24.4.2017. 

Vedtak 

Med hjemmel i konsesjonen datert 30.6.2015 post 10 godkjenner NVE fremlagte miljø-, transport- og 

anleggsplan for bygging av Skillemoen transformatorstasjon i Alta kommune.  

Vårt vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. 

Vilkår for godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:  

▪ Statnett må innen 30.6.2018 sende inn en plan til NVE for permanent lagring av masser 

plassert i deponi på Skillemoen. 

▪ NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

▪ Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.  
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NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kap. 10. 

 

Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering for hele eller deler av anlegget. Slike planer skal 

godkjennes av NVE.  

Innkomne merknader 

Alta kommune skriver i sin høringsuttalelse at de har hatt en god dialog med Statnett. Det er blitt enighet 

om felles adkomst gjennom Skillemoen industriområde utenom Skillemoen boligfelt og flytting av 

skiløype. På telefon opplyser Statnett at de er i dialog med Alta Trekkhundklubb for å flytte 

hundeløypens veikryssing til et hensiktsmessig punkt. 

Det er lagt til rette for midlertidig massedeponi frem til 2019 innenfor arealer regulert til industriformål. 

I MTA pkt 4.1.2 står at : 

 «Dersom deponiet ikke er tatt i bruk til industriformål ved idriftsettelse av transformatorstasjonen, 

vil Statnett arrondere deponiområdet og legge til rette for naturlig revegetering. Deponiet ansees i 

så fall som permanent.» 

 

NVEs vurderinger 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven er blitt vurdert i konsesjonsbehandlingen av tiltaket 

og den innsendte planen er innenfor de rammene som er vurdert i konsesjonen. NVE har derfor ikke 

vurdert tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene i 

konsesjonsbehandlingen.  

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser ingen registreringer som må bli tatt hensyn til. Den 

innsendte planen konkretiserer hvordan anlegget skal bygges. Gjennom detaljplanleggingen skal det tas 

utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessig resultater, jamfør 

naturmangfoldloven § 12. Planen oppfylles disse kravene. 

Begrunnelse for særskilte godkjenningsvilkår 

Det midlertidige deponiet ligger på et område som er regulert til industriformål. Massene må ifølge 

avtale med Alta kommune være fjernet innen 2019 da området skal være klart for utbygging på dette 

tidspunktet. NVE setter som krav at Statnett skal levere en plan for håndtering av deponimassene innen 

30.6.2018 slik at vi kan finne en plassering når vi vet mer om utbyggingstakten av industriområdet. 

Forholdet til annet lovverk 

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter 

energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14.  Det betyr at det 

for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 

kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.  

Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske 

anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, 

siste ledd.   

NVE minner om at anlegget er underlagt forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 

energiforsyningen (FOR-2012-12-07-1157). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens 

krav. 
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Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet 

lovverk.  

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter. 

 

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 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

avdelingsdirektør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

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