STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 28.10.2021
Vår ref.: 202004896-70
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anette Ødegård
anod@nve.no

Riving av 132 kV Ultvedt-Smestad. Omgjøringsvedtak
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til meddelt konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse av 28. juni 2021 for riving av 132 kV kraftledning mellom Ultvedt i
Ringerike kommune og Smestad i Oslo kommune. NVE mottok én klage på vedtak om
ekspropriasjonstillatelse for midlertidig bruksrett til baseplasser. Statnett trekker i søknad av 28.
september 2021 søknaden om ekspropriasjon på klagers eiendom, og enkelte andre eiendommer.
NVE omgjør derfor ekspropriasjonstillatelsen i tråd med de endringer som følger av Statnetts
beslutning om å trekke deler av ekspropriasjonssøknaden.
Bakgrunn
NVE ga den 28. juni 2021 Statnett konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å rive den ca. 31,6 km lange
132 kV-luftledningen mellom Ultvedt og Smestad. NVE ga Statnett samtidig nødvendig rettigheter for å
rive de elektriske anleggene, herunder rettigheter til nødvendig ferdsel, transport og deponering av
masser. Det ble samtidig gitt tillatelse til nye midlertidige baseplasser og riggplasser utenfor
byggeforbudsbeltet.
Begrunnelse for vedtak
NVE mottok én klage på ekspropriasjonstillatelsen. Statnett opplyser om at det i detaljplanleggingen av
rivningsarbeidene viser seg at det ikke vil være behov for så mange rigg- og baseplasser som først antatt.
Av denne grunn trekker de ekspropriasjonssøknaden for de områdene de nå ser det ikke vil være behov
for å bruke. Baseplassene som utgår fremgår av vedlagt kart. Ett av områdene som Statnett ikke lenger
har behov for, er på eiendommen som ble påklaget. Ettersom klagen gjelder et område som Statnett nå
har søkt om å trekke, er det ikke nødvendig for NVE å gå nærmere inn på klagegrunnene. NVE
opphever ekspropriasjonsvedtaket knyttet til arealene på klagers eiendom, som følge av at Statnett har
trukket søknaden om ekspropriasjon av disse arealene.
I medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, omgjøres også ekspropriasjonsvedtakene som
gjelder andre eiendommer som berøres av at Statnett trekker deler av ekspropriasjonssøknaden.
Ekspropriasjonstillatelsen vil etter dette ikke lenger gjelde de arealene Statnett nå har trukket fra
søknaden.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Vedtak
NVE omgjør med dette ekspropriasjonstillatelsen av 28. juni 2021, slik at tillatelsen ikke lenger
gjelder arealene som er omfattet av Statnetts beslutning om å trekke deler av
ekspropriasjonssøknaden. Endringene er vist i vedlagte kart. Endringen innebærer at
ekspropriasjonsvedtaket oppheves blant annet for klagers eiendom.
Hjemmelen for omgjøringsvedtaket er forvaltningsloven § 33 annet ledd og forvaltningsloven § 35
første ledd bokstav a.
NVEs vedtak av 28. juni 2021, NVE ref. 202004896-57 er ellers å anse som endelig.
Orientering av grunneiere/rettighetshavere
Vi ber om at Statnett sender dette brevet, med kart som viser hvilke områder de ikke lenger har behov
for, til berørte grunneiere og rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringen er sendt.
Klageadgang
Omgjøringsvedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Orientering om rett til å klage:

Hvem kan klage på vedtaket?

Hvor skal du sende klagen?

Frist for å klage

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
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.
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.
Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:
Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.

Hva skal med i klagen?

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

Vilkår for å gå til domstolene

Sakskostnader

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.
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.
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.

