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132 kV Ultvedt-Smestad – delvedtak godkjenning av miljø-, transport- 

og anleggsplan  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres brev datert 3. oktober 2021 vedlagt miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) av samme dato, for nedleggelse av eksisterende 132 kV Ultvedt-

Smestad i Ringerike og Oslo kommuner, Viken og Oslo fylke.  

Delvedtak 

NVE delgodkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for rivning av 132 kV Ultvedt-Smestad i 

Ringerike og Oslo kommuner. Delvedtaket gjelder strekningen i Sørkedalen mellom mast 306 ved 

Stubberud og mast 325 ved Bogstad i Oslo kommune og fylke. 

Vilkår for delgodkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:  

▪ Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser 

ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

▪ Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.  

▪ Statnett skal gjøre entreprenør oppmerksom på at mast 315 skal bevares, og at 

anleggsarbeidene som nå skal gjennomføres ikke må skade masten.   

▪ Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på 

miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke 

tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige 

skader.  

Godkjenningen har hjemmel i energilovforskriften § 3-5d, ref. NVEs vedlagte vedtak av 28. juni 2021 

(NVE ref.: 202004896-57). 

Dette delvedtaket forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i NVEs 

vedtak av 28. juni 2021. 

NVE understreker at planen ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for rivning av 

anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av anlegget 

ved senere tidspunkt. 
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NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. 

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  

Bakgrunn 

Statnett fikk 28. juni 2021 tillatelse til å rive eksisterende 132 kV kraftledning fra Ultvedt i Ringerike til 

Smestad i Oslo, NVE ref.: 202004896-57. Ledningen er i dag ikke i normal drift, og fungerer som en 

reserveledning inn til Oslo. Statnett har nå erstattet forsyningen med andre anlegg, så det er ikke lenger 

behov for denne ledningen. NVE mottok MTA for anlegget 3. oktober 2021 og har sendt denne på 

høring, med frist til uttalelse 5. november 2021. 

Statnett har i brev av 28. oktober 2021 anmodet NVE om å fatte et delvedtak for MTA for en strekning i 

Sørkedalen, fra Stubberud til Bogstad i Oslo, se vedlegg og kart under. Begrunnelsen er at Oslo 

kommunes Vann- og avløpsetat (VAV) skal sikre vannforsyningen til Holmenkollen – Voksenåsen, og 

planlegger oppstart av sine anleggsarbeider 3. januar 2022. Statnetts ledning står i veien for VAVs 

anleggsvirksomhet ved Bogstad.  

 

Figur 1: Oversiktskart over ledningen som skal rives vist med sort linje. Rød ellipse, påtegnet av oss, viser ca. 

strekning for ledningen som rives ila 2021. Kilde: Statnetts MTA av 3. oktober 2021. 
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VAV sendte NVE et brev 15. oktober 2021 hvor anmoder oss om å fatte et delvedtak i saken slik at 

Statnett kan rive ledningen før de skal i gang med sitt prosjekt i 2022. Brevet er vedlagt her. Statnett og 

VAV har behov for de samme arealene i nærheten av Bogstad for å gjennomføre prosjektene, og Statnett 

beskriver i brevet av 28. oktober at for å tilpasse seg VAVs prosjekt ønsker de nå å starte rivning av 

ledningen i dette området 3. november 2021 (uke 44). Statnetts måte å ta ned ledningen på innebærer at 

linene på en lengre strekning må tas ned samtidig, og har derfor bedt om delvedtak for å ta ned liner fra 

mast 306 i nærheten av Stubberud til mast 325 øst for Bogstadvannet, se kart over. Oslo kommunes 

Bymiljøetat har i brev av 28. oktober 2021, vedlagt, beskrevet at de støtter oppstart av arbeidene i uke 

44 for å ta hensyn til VAVs prosjekt i området.  

Anleggsarbeidene Statnett søker delvedtak av MTA for er listet opp under. For mer detaljer, kart og 

bilder se Statnetts vedlagte brev av 28. oktober 2021.   

Forberedende arbeider med transport av utstyr og materiell til området, etablering av baseplass 44 B, 

sikring av område for oppstart rivearbeider ved mast 321-325.  

Anleggsarbeidet vil være innspoling av liner i følgende masteseksjoner: 325-321, 321-318, 318-313, 

313-311 og 311-306. 

Fjerning av mast 321, se kart under. 

For å kunne gjennomføre disse arbeidene vil Statnett ha behov for å benytte baseplassene nummerert 

som nr. 35, 42 og 44B. Merknad: Baseplass 35 er riktig benevnt i kartet, men er omtalt som nummer 40 i 

Statnetts brev av 28. oktober 2021.  

Statnett beskriver at de vil gjennomføre anleggsarbeidene over fire uker i hhv uke 44-45 og 47-48 i 

2021. 

 

Høring 

Anmodningen om delvedtak er ikke sendt på høring da Statnett selv har vært i kontakt med grunneier og 

Oslo kommunes ulike etater. NVE forutsetter at Statnett har vært i kontakt med de det direkte gjelder. 

MTA for hele anlegget er pr. dags dato på høring med frist for uttalelse 5. november 2021. Oslo 

kommune og Sporveien AS har fått utsatt frist til 19. november 2021. 

Statnett beskriver i MTA av 3. oktober 2021 at de har avholdt møter og oversendt informasjon til 

eksterne interessenter, som Byantikvaren og Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, 

Bymiljøetaten, Skiforeningen og andre rettighetshavere og grunneiere. 
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Figur 2: Utklipp fra Statnetts vedlegg til brev av 28. oktober 2021. Rød ellipse (vår påtegning) viser hvor mast 321 

står i dag og som skal fjernes ila 2021.  

 

NVEs vurderinger 

Både Statnett og VAV har gjort NVE oppmerksomme på at de har behov for de samme arealene øst for 

Bogstad for å gjennomføre sine prosjekter, hhv. rivning av en kraftledning og å sikre vannforsyningen til 

Holmenkollen/Voksenåsen. NVE konstaterer at Statnetts anleggsperiode begrenser seg til fire uker, 

mens VAV trenger tilgang til områdene i 2,5 år. VAV kommenterer at den eksisterende 132 kV-

ledningen står i veien for deres anleggsarbeider. NVE er enige i at det er hensiktsmessig at Statnett får 

godkjent MTA for de aktuelle områdene slik at de kan ta ned ledningens komponenter før VAV skal i 

gang med sine anleggsarbeider i januar 2022. Vi viser til Statnett og VAVs vedlagte brev for detaljer om 

de aktuelle arbeidene, fremdriftsplan mm.  

NVE gjør oppmerksom på at vi ikke har behandlet MTA for hele anlegget. MTA er for tiden på høring. 

I vår godkjenning av hele MTA kan vi sette sakspesifikke vilkår. Vår foreløpige vurdering er at Statnett 

gjennom arbeidet med MTA for anlegget har laget en god plan som ivaretar hensynet til miljø og 

landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst mulig innenfor den tillatelsen som 

er gitt.  
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Kraftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår i vedtaket av 

28. juni 2021 om at englemast nr. 315, som er masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning 

Oslo, skal bevares. NVE konstaterer at Statnett nå planlegger å spole inn linene mellom mast 306 og 

325. Dette innebærer innspoling av liner via masten som skal bevares. Statnett må gjøre entreprenør 

oppmerksom på at mast 315 skal bevares, og at anleggsarbeidene ikke må skade masten.   

Statnett opplyste på telefon 29. oktober at de vil ha behov for å bruke eksisterende veier/traktorveier for 

å komme inn med maskiner og utstyr for arbeidene som skal utføres i 2021. Utover det vil det være 

behov for å kjøre i ledningstraseen. Statnett har i kapittel 6.2.3 i MTA beskrevet hvordan transporten 

skal foregå, hvilke hensyn som skal tas og kommenterer at etter bygging vil arealer tilbakeføres til 

opprinnelig bruk så langt det lar seg gjøre. NVE mener Statnett har en god plan for gjennomføring av 

transporten inn til traseen og i traseen for ledningen. Vi viser til vår nye veileder nr. 2/2021 «Veileder 

for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg» (NVE Veileder), hvor det er mye 

nyttig veiledning om transport, kjørespor mm.  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i behandlingen og vedtak av  

28. juni 2021. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og vurderes tilstrekkelig 

konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette delvedtaket. 

 

Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksomme på 

Orientering av grunneiere og rettighetshavere  

Vi ber dere, så snart som mulig, om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket. 

Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av underrettingen med 

tilhørende adresseliste skal sendes til NVE.  

Krav om internkontrollsystem (IK-system) 

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 1. januar 2019, NVE forutsetter at dette er på plass og 

at det følges opp. 

Plan- og bygningsloven 

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter 

energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14.  Det betyr at det 

for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 

kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.  

Når anlegget er fjernet, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske anlegg 

slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, siste ledd.   

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har 

ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav. 

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet 

lovverk. 

  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Rogstad 

fungerende direktør 

Anne Johanne Kråkenes 

fungerende seksjonssjef 

 

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

                         

   

   
 

  

 

LØVENSKIOLD-VÆKERØ Carl Otto Løvenskiold 

Oslo kommune - Bymiljøetaten 

Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling 

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten 

Regionkontor Landbruk - Lillestrøm 

RIKSANTIKVAREN 

RINGERIKE KOMMUNE 

Skiforeningen 

SPORVEIEN AS 

STATENS VEGVESEN 

STATNETT SF v/Christina Hansen 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

VIKEN FYLKESKOMMUNE 
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 

som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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