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 132 kV ledning Kvandal – Kanstadbotn.  Høring av miljø-, transport- 

og anleggsplan (MTA)  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den 21.12.2020 miljø-, transport- og 

anleggsplan (MTA) fra Statnett for 132 kV ledning Kvandal - Kanstadbotn i Narvik, Evenes, 

Tjeldsund og Lødingen kommune, Nordland og Troms og Finnmark fylke. MTA sendes nå på 

høring, og vi ber om at merknader til planen sendes NVE senest innen 27.01.2021 

Informasjon om høringen 

NVE gav den 12.03.2020 Statnett SF tillatelse til å bygge 132 kV ledning Kvandal – Kanstadbotn. 

Gjeldende konsesjon for tiltaket finnes vedlagt. 

I forbindelse med konsesjonsbehandlingen var konsesjonssøknaden for 132 kV ledning Kvandal - 

Kanstadbotn på offentlig høring. MTA sendes nå på høring til et begrenset utvalg.  

Merknader til planen må sendes skriftlig til NVE innen 27.01.2021. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til nve@nve.no. 

Statnett har ansvaret for å avklare privatrettslige forhold med berørte rettighetshavere før arbeidene kan 

starte opp. 

Hva er en MTA, og hva ønsker vi innspill til?   

I henhold til konsesjonen skal det utarbeides en MTA. En MTA er en plan for hvordan anlegget skal 

bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan <tiltakshaver> skal 

bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. Planen skal utarbeides 

i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere. 

MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og det er denne planen vi nå har på høring. NVE ber 

om innspill til hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres.  

Dokumentene finnes vedlagt.  
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NVE fører tilsyn av anleggsarbeidet 

Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn, og tilsynet utøves av NVE. NVE vil føre tilsyn med at 

arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer. Vi vil også føre tilsyn for å følge opp 

at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. NVE vil gjennomføre befaring, for å kontrollere 

at tiltaket og sluttresultatet er i samsvar med konsesjon og godkjent MTA. Vi ønsker et godt samarbeid 

med berørte kommuner, og vil invitere kommunene til å delta på disse befaringene.  

Energianlegg med konsesjon etter energiloven er med hjemmel i forskrift om byggesak § 4.3 unntatt fra 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

  

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Anne Folstad Hagen 

seniorrådgiver 

 

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

                         

Mottakerliste: 

DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 

EVENES KOMMUNE 

Forsvarsbygg 

FYLKESMANNEN I NORDLAND 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 

Lødingen kommune 

Mattilsynet 

Narvik kommune 

Nordland fylkeskommune 

Sametinget / Samediggi 

STATENS VEGVESEN 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
 

  

 

STATNETT SF 

STATNETT SF v/Karianne Prytz 
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