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420 kV kraftledning Hamang – Bærum – Smestad.
Høring av konsesjonssøknad og forespørsel om møte.
NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for en ny
cirka 12 km lang 420 kV kraftledning mellom Hamang – Bærum og Smestad
transformatorstasjoner i Bærum og Oslo kommuner. Høringsfristen er satt til 1.november.
Hva Statnett søker om og hvorfor
Forbindelsen Hamang-Smestad består av to delstrekninger. Hamang til Bærum transformatorstasjon og
Bærum til Smestad transformatorstasjon. NVE har mottatt søknad fra Statnett SF for å bygge enten
luftledning eller jordkabel, hvor luftledning prioriteres foran en kabelløsning. Den nye forbindelsen vil i
hovedsak gjenbruke dagens trasé ved begge alternativene. Ved en kabelløsning vil kabelen hovedsakelig
legges i grøft, men for en kortere strekning i tunnel på strekningen Hagabråten-Smestad. Dagens
luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges.
Søknadene er begrunnet med at strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden
1990. Med fortsatt befolkningsvekst og økt elektrifisering må kapasiteten på dagens forbindelse økes.
Tiltaket er ledd i Nettplan Stor-Oslo, med formål om å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i
Oslo-regionen.
Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven. De søker samtidig om ekspropriasjonstillatelse
for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene.
Ekspropriasjonssøknaden omfatter bl. a rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport og deponering
av masser. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i
bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan
finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.
Offentlig høring og forespørsel om møte
NVE sender med dette søknaden på høring til kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Øvrige
høringsparter og berørte grunneiere/rettighetshavere mottar eget brev. Gjennom høringen ønsker NVE å
motta synspunkter på Statnetts planer og forslag til tiltak som kan redusere ulemper for berørte.
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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
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NVE har per telefon avklart høringsprosessen med Bærum kommune ved rådmannen og Oslo kommune
ved Byrådsavdeling for byutvikling, og at avdelingen forestår intern koordinering i Oslo kommune og
avgir en samlet uttalelse. NVE gir i denne sammenheng Bærum kommune og Oslo kommune ved
Byrådsavdelingen for byutvikling utvidet høringsfrist til 15. november. Ordinær høringsfrist i saken er 1.
november.
NVE stiller gjerne sammen med Statnett om kommunene ønsker møte om saken, eller det er ønskelig
med orientering i faste råd eller utvalg i kommunen. Vi ber kommunene ta kontakt i god tid før
høringsfristen for eventuelt å avtale slikt informasjonsmøte. Også Fylkesmannen og fylkeskommunen
vil i så fall bli invitert.
NVE holder offentlige møter om saken på Bærum bibliotek tirsdag 17. september kl. 19.00 og på
Persbråten videregående skole torsdag 19. september kl.19.00. Møtet på Bærum bibliotek holdes i
Foredragssalen, adresse Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua. Møtet på Persbråten videregående
skole holdes i Aulaen, adresse Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo. I de offentlige møtene vil NVE
orientere om behandlingen av konsesjonssøknaden, mens Statnett vil orientere om prosjektet.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1
Skjema for uttalelser finnes på våre internettsider. Dere kan også sende uttalelse som e-post til
nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.
Utlegging av søknaden til gjennomsyn
Til Plan- og bygningsetaten og til hver av bydelene vil Statnett sende to eksemplarer av søknaden. Vi
ber om at ett eksemplar blir lagt ut i kommunen til offentlig ettersyn. NVE vil kunngjøre høringen,
utlegging til offentlig ettersyn og det offentlige møtet i Aftenposten, Budstikka og Dagsavisen. Vi
ønsker også at kommunen og bydelene om mulig legger ut søknaden og informasjon de offentlige
møtene ut på sine respektive internettsider og ev. facebooksider, og å orienterer aktuelle lokale lag og
foreninger om søknaden.
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Liste over hørings- og orienteringsinstanser
Til kommunen: To eksemplarer av søknad (og konsekvensutredning) og fem plakaterr
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