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Statnett SF—Spenningsoppgradering og ombygging av 300 kV (420 kV)
kraftledning mellom Kristiansand transformatorstasjon og Bamble.
Orientering om vedtak
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Statnett SF

anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge om og spenningsoppgyadere eksisterende 300
kV kraftledning mellom Kristiansand transformatorstasjon og Bamble til 420 kV. NVE gir også Statnett

SF konsesjon for å utvide Arendal transformatorstasjon i Froland kommune og mindre ombygging av
Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune.

Endelig endepunkt for spenningsoppgraderingen avhenger av utfallet av konsesjonssøknaden

"Nettforsterkning Grenland" av 08.02.2011. Anleggsarbeidet på strekningen Våsjø i Kragerø kommune

—Herum i Bamble kommune skal ikke igangsettes før det er fattet konsesjonsvedtak i ovennevnte
søknad av 08.02.2011.

NVE vurderer det omsøkte tiltaket som et fornuftig tiltak som vil legge til rette for en fremtidig sterkere
tilknytning til utlandet på en fleksibel måte. Nettforsterkningen vil også gi økt forsyningssikkerhet og

tilrettelegge for ny kraftproduksjon. Tatt i betraktning lengden på kraftledningen som

spenningsoppgraderes og økningen i overføringskapasitet som oppnås, vurderer NVE at tiltaket får
moderate negative virkninger for de forhold vi vurderer. NVE er positiv til at netteiere øker
overføringskapasiteten vesentlig ved å oppgradere eksisterende nettanlegg. Dette bidrar til store
samfunnsmessige fordeler ved relativt beskjedne miljøinngrep.

Ekspropriasjonstillatelsen gir Statnett SF adgang ti1å anskaffe nødvendig grunn og rettigheter for å
bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport.

Anleggskonsesjonen og ekspropriasjonstillatelsen ligger vedlagt dette brevet. På NVEs nettsider,
, kan du finne notatet "Bakgrunn for vedtak", kart og nærmere informasjon

om det konsesjonsgitte anlegget.
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Partsinnsyn
Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens
dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, ta kontakt med saksbehandler i NVE eller send e-post til
intisyn@nvemo.

Klageadgang
Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og

sendes inn til NVE. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse nve®miemel Fristen

for å klage er 3 uker fra du mottok dette brevet med underretning av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.

Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE Hans Jørgen
Bihli, tlf. 22 95 91 14 eller e-post hjb@nve.no.
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