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NVE gir Statnett SF tillatelse til å rive Stokkeland 

transformatorstasjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad fra Statnett SF om tillatelse til 

å rive Stokkeland transformatorstasjon og å legge om eksisterende 300 kV kraftledninger 

ved Stokkeland.  

Vedtak 

NVE gir Statnett SF tillatelse etter energiloven § 3-1 til å rive Stokkeland 

transformatorstasjon, å legge om eksisterende 300 kV kraftledninger over 

stasjonsområdet og etablere en midlertidig atkomstvei til stasjonen, vist på vedlegg 1 og 2. 

Tillatelsen gis med vilkår om utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-

plan), som også skal inneholde en avfallsplan. 

Tillatelsen kan påklages 

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger om rett til å klage på siste side. Eventuelle 

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

Bakgrunn 

Søknad 

Statnett søkte den 3. mai 2018 om å rive Stokkeland transformatorstasjon. Begrunnelsen 

for søknaden var at med ny Fagrafjell transformatorstasjon og forbindelsen Lyse–

Fagrafjell, er det ikke lenger behov for transformering fra transmisjonsnett til regionalnett 

ved Stokkeland. 

Behandling 

NVE har behandlet Statnetts søknad om riving av Stokkeland transformatorstasjon og 

omlegging av 300 kV ledninger i området sammen med Lnetts søknad om to nye 132 kV 
kraftledninger mellom Fagrafjell og Stokkeland via Vagle, utvidelse av Vagle 

transformatorstasjon og riving av Lnetts anlegg i Stokkeland transformatorstasjon. Vi har 
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beskrevet saksgangen og vurdert virkningene av de omsøkte tiltakene i notatet Bakgrunn 
for vedtak, NVE-ref. 201834091-87. 

NVEs vurdering 

Som vist i notatet Bakgrunn for vedtak, har NVE kommet frem til at to nye 132 kV 

forbindelser mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland, sammen med utvidelse av Vagle 
transformatorstasjon og riving av Stokkeland transformatorstasjon gir den beste 

samfunnsmessige løsningen for kraftnettet i området. Vi vil derfor gi Lnett og Statnett 

konsesjon. NVE har stilt vilkår om avbøtende tiltak for de nye kraftledningene, for å 
redusere negative virkninger for miljø og samfunn. For rivingen av Stokkeland 

transformatorstasjon stiller vi vilkår om utarbeidelse av en miljø-, transport- og 

anleggsplan (MTA-plan), som også skal inneholde en avfallsplan. 

NVE gir samtidig Statnett samtykke til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter for 

gjennomføring av rivingen, se eget brev med NVE-ref. 201834499-6. 

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, naboer og gjenboere. 

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. 

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato 

for utsendelsen. 

Orientering av systemansvarlig 

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å 

informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller 

endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. 

Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som 
ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. 

Om byggesaksbehandling 

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan 
og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg 

skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener de aktuelle anleggene 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 

(FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges. 
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Med hilsen 

 

Inga Katrine Johansen Nordberg  

direktør 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

 

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

 
 

Godkjent av Tanja Midtsian 

Seniorrådgiver 

 

 

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
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Orientering om rett til å klage  

 

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. 

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 -epostadresse er nve@nve.no. 

 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 

vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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Vedlegg 1: Oversikt over anlegg som skal fjernes eller legges om. 
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Vedlegg 2: Midlertidig adkomstvei til Stokkeland transformatorstasjon. 
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