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Tema for møte

Søknad fra Statnett:

Ny 420 kV kraftledning 

Hamang-Bærum-Smestad

Luftledning og kabelalternativ 

Rive 300 kV kraftledning 

19.09.2019



Hvem er NVE?

Forvaltningsorgan underlagt Olje- og 

energidepartementet

Forvalter Norges vann- og energiressurser

Eier og driver ingen energianlegg

19.09.2019



Roller

NVE 

Offentlig myndighet

Statnett

Prosjekteier

19.09.2019

Foto: NVE



Behovet for nye kraftledninger i Oslo:

Gjennomført konseptvalgutredning:

• Analyser av behov og alternativer (Statnett 2011-2012)

• Ekstern kvalitetssikring av forslag (DNV 2013)

• Tilslutning gitt av OED juni 2014

Behov for økt kapasitet er fastslått – aktuelle tema nå er: 

• Konkrete løsninger

• Interesser det bør tas hensyn til

• Tiltak for å redusere ulemper



NVEs rammer i 

konsesjonsbehandling

Lovverk

• Energiloven

• Oreigningslova

• Forskrift om 
konsekvensutredninger

Politiske retningslinjer



Hovedprinsipper

• Kabel for 22 kV og lavere spenninger

• Luftledning for 66 kV og høyere

Hvor kan man vurdere bruk av kabel på høye 

spenningsnivåer?

• Teknisk vanskelig/umulig

• Store ulemper for bomiljø i områder med arealknapphet

• Vesentlig bedre totalløsninger

• Frigi areal for ledninger på høyere spenningsnivå

• Ekstern finansiering

Kabelpolicy



Hva er en konsesjon?

Tillatelse til å bygge og drive et energianlegg

Fastsetter rettigheter og plikter for konsesjonær

For at konsesjon skal kunne gis må fordelene 

være større enn ulempene for samfunnet som helhet

Ulemper

Fordeler



NVEs konsesjonsbehandling

Søknad
Høring av

søknad

Konsesjons-

vedtak

Eventuell klagebehandling Olje- energidepartement



Tekniske og økonomiske forholdMiljø, naturresurser og samfunn

Naturmangfold

Temaer i NVEs behandling

Støy og rystelser

Arealbruk

Visuelle virkninger

Kulturminner

Sikker strømforsyning

Virkninger for det 

norske strømnettet

Kostnader

++++
++++

Konsesjonsbehandling er avveiing av interesser
Kraftbehov



NVEs vurderinger og vedtak

NVE fatter vedtak om 

kraftledningen skal bygges ut

Hvor og hvordan anlegget eventuelt

skal bygges 

Vilkår for å redusere ulemper

Eventuelle klager avgjøres av Olje-
og energidepartementet

19.09.2019



Gå inn på:

www.nve.no/kraftledninger



Plan- og bygningsloven

Kraftledninger og transformatorstasjoner som krever 

anleggskonsesjon etter energiloven er unntatt fra PBL

Alle merknader til søknaden må rettes til NVE



Innsigelse

Kommuner og statlige etater kan i tillegg til å avgi 

høringsuttalelse også reise innsigelse mot konsesjonssøkt 

kraftledning

Tidligst når søknad er sendt på høring og senest før utgått 

høringsfrist

Ved opprettholdt innsigelse skal saken alltid behandles av 

Olje- og energidepartementet



Hva ønsker NVE av innspill?

Er tiltaket godt nok utredet?

Kunnskap om spesielle områder/verdier 

Bør det gis konsesjon til løsningen det søkes om? 

Forslag til tiltak for å redusere ulemper?

Høringsfrist: 1. november 2019 

(utvidet til 15. november)


