
/3.t

t‘'N

Statnett

Norges vassdrags- og energidirektorat Saksbeh./tlf.nr.:
Postboks 5091 Majorstuen Randi Solberg /
0301 OSLO +4723903580

Deres ref./Deres dato:
200702890-386/

Vår ref./ dok. id.:
1669952
Vår dato:
13.07.2012

420 kV Balsfjord - Hammerfest. Tilleggssøknad, vei til Skillemo transformatorstasjon

Vi viser til anleggskonsesjon datert 2.mai 2012 for prosjektet 420 kV kraftledning Balsfjord —Hammerfest.
Som oppfølging av konsesjonen er det behov for å tilleggssøke mindre forhold som også er bemerket i
vedtaket.

Søknad

Statnett SF søker med dette om konsesjon for endret atkomst til Skillemo transformatorstasjon i Alta
kommune. Vegen skal også fungere som samleveg for kommunens planlagte industriområde.

For det tilfelle at frivillig avtale med berørt(e) grunn- og rettighetshaver(e) ikke skulle føre frem, søkes det,
i medhold av oreigningsloven § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og
rettigheter for å bygge og benytte det omsøkte tiltaket. Samtidig ber Statnett om at det blir fattet vedtak
om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før
skjønn er holdt.

Bakgrunn

I området ved Skillemo stasjon har Alta kommune planlagt et nytt industriområde som også er
implementert i kommuneplanens arealdel. I løpet av konsesjonsprosessen har det vært dialog mellom
Alta kommune, Statnett og Statens Vegvesen for å finne en løsning på en felles veg fra Rv 93 for både
transformatorstasjon og industriområde.

Statens Vegvesen har anvist og godkjent påkobling mot Rv 93. Selve kryssløsningen vil bli
detaljprosjektert i forbindelse med kommunens reguleringsplanarbeid for industriområdet.

Alta kommune har i brev datert 02.07.2012 i hovedsak gitt sin tilslutning til den veglinjen som er foreslått.
Alta kommune og Statnett ser fordeler med en felles veg, både med hensyn til investeringskostnader og
driftskostnader. Vegløsning for Skillemo Stasjon er også omtalt i NVE's Bakgrunn for Vedtak s. 152 og
Statnett søker med dette om nytt vegalternativ til Skillemo Stasjon, se vedlegg 1. Vegen vil bli prosjektert
og innlemmet i MTA. Detaljprosjektering av kryss gjøres av Alta kommune gjennom
reguleringsplanarbeidet.

Vegen vil inngå i Statnetts Miljø-, Transport- og Anleggsplan og vil samtidig bli gjenstand for
undersøkelser etter §9 i Kulturminneloven.
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Til orientering har Statnett ellers hatt særmøter med alle kommuner som berøres av ledningsprosjektet i
tillegg til øvrige myndigheter som Statens Vegvesen, Fylkesmenn og Fylkeskommuner i anledning
arbeidet med MTA-planen.
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