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Planlegging av ny kraftledning mellom Skaidi og Varangerbotn.
Statnett varsler med dette oppstart av arbeidet med melding etter plan- og bygningsloven for en ny 420
kV kraftledning mellom Skaidi og Varangerbotn i Finnmark. Planene vil berøre kommunene Kvalsund,
Porsanger, Lebesby, Tana og Nesseby.
Formålet med ledningen er å tilrettelegge for både økning av forbruk og produksjon av kraft i Finnmark.
Ledningen er en forlengelse av krafledningen Balsfjord – Alta – Skaidi – Hammerfest som ble
konsesjonssøkt i mai i år. Ledningen vil også inngå i en mulig fremtidig ”arktisk sirkel” for å sikre
Finnmark en sterk tosidig forsyning på 420 kV spenning. Dette er systemforhold som nå er under
utredning i samarbeid med det statlige nettselskapet Fingrid i Finland. Det kan da bli aktuelt å forsterke
ledningsnettet fra Varangerbotn og sørover i Finland.
Foreløpige studier tilsier at ny ledning, foruten tilknytning til stasjonene i Skaidi og Varangerbotn, vil bli
knyttet til transformatorstasjonen i Adamselv i Lebesby kommune for å ta imot planlagt vindkraft på
Nordkyn-halvøya.

Når det gjelder strekningen Lakselv – Adamselv – Varangerbotn, ble det i 2003/2004 gjennomført et
planarbeid med sikte på melding av en ny kraftledening. Dette var en del av forbindelsen Balsfjord – Alta
– Varangerbotn. Den gang ble det avholdt møter med berørte kommuner, Sametinget, fylkeskommuner,
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fylkesmenn, reindriftsforvaltningen, berørte reinbeitedistrikt og forsvaret. Planene ble imidlertid lagt på is
inntil de ble tatt opp igjen gjennom prosjektet Balsfjord – Hammerfest og nå Skaidi – Varangerbotn. Nytt
siden 2003 er altså at ledningen er planlagt via Skaidi/Hammerfest av hensyn til forsyningen til
utbyggingen Snehvit og Goliat.
Møter:
Statnett ønsker å få oppgitt en kontaktperson i hver kommune, hos fylkesmannen og i fylkeskommunen.
Vi vil også i nær fremtid ta kontakt for å avtale møter for utveksling av informasjon. Aktuelle tidspunkt for
slike møter kan være uke 44, 45 eller 46.
Videre planprosess:
Vi tar sikte på å sende melding med forslag til konsekvensutredningsprogram til konsesjonsmyndigheten
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i løpet av første halvår 2010. NVE vil så sende meldingen
på høring og arrangere lokale høringsmøter og eventuell konsultasjon med Sametinget. Etter høringen
av meldingen vil NVE vedta et konsekvensutredningsprogram som fastsetter krav om hva som må
utredes nærmere før Statnett kan søke konsesjon for bygging og drift av anlegget. Vi regner med å ta
stilling til hva som skal konsejonssøkes innen sommeren 2011. En konsesjonssøknad med
konsekvensutredning vil også bli sendt på høring, og NVE vil også da arrangere lokale møter før det blir
fattet konsesjonsvedtak. Et konsesjonsvedtak i NVE kan påklages til Olje- og energidepartementet.
Har dere spørsmål så kontakt gjerne
prosjektleder Magne Maurset, tlf 22 52 70 94, mobil 908 77 137 eller e-post magne.maurset@statnett.no
Informasjon om Statnett finner dere på www.statnett.no

Med vennlig hilsen
Statnett SF
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