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NVEs vedtak om riving av 132 kV-ledningen Ultvedt–Smestad og
bevaring av englemast 315
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad Statnett om tillatelse til å rive 132 kVledningen Ultvedt–Smestad av 8. mai 2020.
Vedtak
NVE gir Statnett SF tillatelse i medhold av energilovforskriften § 3-5d til å rive 132 kV-ledningen
mellom Ultvedt–Smestad som omsøkt. Tillatelsen gis med vilkår om at anleggsarbeidet skal
gjennomføres på en skånsom måte og i tråd med energilovforskriften § 3-5, bokstav d: «Ved nedleggelse
plikter den tidligere konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegg og så langt det er mulig føre landskapet
tilbake til naturlig tilstand.»
Ledningen er blant de utvalgte anleggene i NVEs temaplan Kraftoverføringens kulturminner, og NVE
har av denne grunn satt vilkår om at englemast 315 ved parkeringsplassen på Wyllerløypa skal fysisk
bevares. Kravene til hvordan ledningen skal dokumenteres ligger vedlagte dette brevet.
NVE stiller krav om at Statnett skal utforme en miljø-, transport- og anleggsplan som skal oversendes
NVE for godkjenning før rivingsarbeidet starter. NVEs veileder for utforming og innhold i miljø-,
transport- og anleggsplan forutsettes at følges. I tillegg skal planen spesielt beskrives:
-

Detaljene rundt anleggsarbeid gjennom naturreservatene skal avklares med Statsforvalteren i
Oslo og Viken.

-

Det skal redegjøres for hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres på en slik måte at det ikke
kommer i konflikt med dragehode.

-

Hindre spredning av fremmede arter.

-

Tiltak for å redusere faren for å skade automatiske fredete kulturminner skal beskrives.

-

Avklare eventuelle konsekvenser for brønnen på eiendom til Hans Jørgen og May Britt Stubal,
og beskrive tiltak dersom brønnen berøres

Kraftledningen skal være revet innen tre år etter endelig vedtak.
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Side 2

NVE har også gitt samtykke til ekspropriasjon etter ekspropriasjonsloven § 2 punkt 19 til nødvendige
rettigheter for å rive ledningen. Vi viser til vedlagte ekspropriasjonstillatelse av i dag. Vi minner om at
ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf.
ekspropriasjonsloven § 16.
NVEs begrunnelse for vedtaket kan leses i vedlagte notat «Bakgrunn for vedtak» av i dag. Dokumentene
er også lagt ut på www.nve.no/kraftledninger.
Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer
Vedlagt følger et brev med underretning om vedtakene. NVE ber om at dette så snart som mulig blir
sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal
varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få
tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12.
NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Klageadgang
Vedtaket 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.

Kopi til:
STATNETT SF v/Christina Hansen
STATNETT SF v/Siri Revelsby

Side 3

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 30. august. Hvis vedtaket ikke har kommet
frem til deg, starter fristen på tre uker 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.

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

