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

anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge om og spenningsoppgadere 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. Vedlagt oversendes NVEs tillatelser

(anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse), samt ett eksemplar av notatet "Bakgrunn for vedtak" av

i dag.

Disse tillatelsene kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet og ekspropriasjonstillatelsen.

Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Orienteringav grunneiere/rettighetshavereog naboer

Vedlagt følger et brev for orientering om vedtaket. NVE ber om at dette så snart som mulig blir sendt til

berørte grunneiere/rettighetshavere. Når det gjelder nye transformator- og/eller koplingsstasjoner eller

arealmessige/bygningsmessige utvidelser av disse, skal også naboer og gjenboere orienteres.
Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom

forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde

og ubebygde eiendommer skal varsles. Vi ber om at kopi av anleggskonsesjonen og

ekspropriasjonstillatelsen legges ved orienteringsbrevet.

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med beskjed om dato for utsendelsen.

Vi minner om at ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra

rettskraftig vedtak, jf. oreigningsloven § 16.
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Side 2

NVE

Orienteringav systemansvarlig

I forbindelse med anleggets detaljerte tekniske utforming og funksjonskrav viser NVE til § 14 i forskrift
om systemansvaret. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig uten ugrunnet opphold om
planer eller endringer av egne anlegg som kan påvirke driften og utnyttelsen av regional- og
sentralnettet, når andre konsesjonærer er berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende
anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig
gjelder også ved senere endringer av konsesjonsgitt anlegg som ikke utløser behovet for ny
anleggskonsesjon.

Konsesjonærenes plikt til å gi systemansvarlig opplysninger knyttet til idriftsettelse av anlegg i regional-
og sentralnettet fremkommer av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Fos) § 23 om
opplysningsplikt.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og
bygningsloven, jf. plbl §1-3.Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke
byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor
ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i
forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) av 26.03.2010 nr 489. Konsesjonæren er
ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.
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