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Statnett SF - Ny Salten transformatorstasjon - klagesak - delvedtak

Olje- og energidepartementet viser til e-post av 5. desember 2013 der det bes om at
departementet tar stilling til de deler av konsesjonen for ny Salten transformatorstasjon som
ikke er omtvistet.

Bakgrunn
Ved vedtak av 8. januar 2013 ga NVE Statnett konsesjon til bygging og drift av ny Salten
transformatorstasjon i Sørfold kommune. Konsesjonen omfattet også ny adkomstveg
nødvendig for innkjøring av transformatoren.

NVEs konsesjonsvedtak ble påklaget av Norges klatreforbund og Bodø klatreklubb i felles-
skap. Videre fremmet Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune innsigelse til
konsesjonssøknaden i høringsrunden. Innsigelsene ble ikke trukket etter NVEs konsesjons-
vedtak og står derfor ved lag.

Både klagen og innsigelsene gjelder adkomstvegen, og er grunnet i naturmangfold og frilufts-
interesser i det området veien er planlagt. Klager og innsigelsesmyndigheter mener det må
utredes alternativ adkomstveg og peker på et mulig alternativ fra sør.

I lys av anførslene mot den valgte veitraseen har departementet gjennomgått kunnskaps-
grunnlaget som ligger til grunn for valget av den konsederte traseen og forkasting av et sørlig
alternativ. I den forbindelse ba departementet Statnett ved e-post av 4. desember 2013 om
oppdaterte vurderinger av alternative veitraseer.

Nordland fylkeskommune ved Fylkesrådet, understreker i brev av 1. februar 2013
transformatorstasjonens betydning for forsyningssikkerheten i regionen, og anbefaler at
Statnett gis adgang til å starte grunnarbeider for transformatorstasjonen før spørsmålet om
veitrasé er avgjort.
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Ved e-post av 5. desember 2013 ber Statnett om at departementet behandler de deler av
konsesjonsvedtaket som ikke er omtvistet. Statnett viser i den forbindelse til at det ville være
av stor betydning for videre fremdrift og ikke minst for forsyningssikkerheten i området at
foretaket kan videreføre prosjektering og anleggsplanlegging så snart som mulig.

Departementets vurdering
Departementet konstaterer at klagen og innsigelsene utelukkende retter seg mot valg av tras
for ny adkomstvei, og at etablering av ny transformatorstasjon, herunder plassering av denne,
ikke er omtvistet. I henhold til forvaltningsloven § 34 annet ledd første punktum har likevel
departementet kompetanse til å prøve alle sider av saken.

Departementet viser i den forbindelse til at eksisterende Salten transformatorstasjon ble
bygget som en midlertidig løsning på slutten av 80-tallet, og har vist seg å være mangelfull i
feilsituasjoner. Ny transformatorstasjon vil være viktig for å sikre strømtilførselen mellom
Nord-Norge og Midt-Norge, og for å åpne for utmating av fornybar kraftproduksjon på
overliggende nett. NVE finner at ny Salten transformatorstasjon er nødvendig for forsynings-
sikkerheten og fleksibiliteten i regionen og for etablering av ny fornybar energiproduksjon.
NVE finner også at omsøkt transformatortype og plassering er en teknisk god og fremtids-
rettet løsning. Departementet slutter seg til NVEs vurderinger, og finner intet grunnlag for å
gjøre endringer i NVEs konsesjonsvedtak hva gjelder disse forholdene.

Statnetts søknad av 14. februar 2012 omfattet også søknad om ekspropriasjonstillatelse og
samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningslova. Statnett bekreftet imidlertid den 15.
november 2012 overfor NVE at de hadde avtaler med alle berørte grunneiere, og at de derfor
ikke hadde behov for ekspropriasjonstillatelse. Departementet har ikke fått opplysninger som
skulle tilsi at dette ikke fremdeles er tilfellet, og finner derfor ikke grunnlag for å vurdere de
ekspropriasjonsrettslige sider av søknaden.

Konklusjon
NVEs konsesjonsvedtak av 8. januar 2013 med tillatelse til bygging og drift av ny Salten
transformatorstasjon i Sørfold kommune stadfestes med unntak av de deler av konsesjonen
som gjelder ny adkomstveg.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd

første punktum.
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Adresseliste




Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ
Norges klatreforbund Servicebox 1 us 0840 OSLO
Bodø klatreklubb Postboks 1226 8001 BODØ
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