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Utsettelse av høringsfrist til Statnetts konsesjonssøknad for ny 420 kV
Hamang–Bærum–Smestad og ny Hamang transformatorstasjon
Søknad om konsesjon for ny 420 kV kraftledning mellom Hamang-Bærum og Smestad
transformatorstasjoner i Bærum og Oslo kommuner er ute til høring med frist for uttalelse 01.01.2020.
Søknad om endringer i ny Hamang transformatorstasjon er ute til høring med frist for uttalelse
22.11.2019.
Bærum kommune ber om en utsettelse av høringsfrist for begge disse søknadene til 7.2.2020.
Bakgrunnen for søknaden er å behandle disse i sammenheng i kommunestyret. Formannskapet
behandler saker ca. to uker før de behandles kommunestyret. Aktuelle møter i formannskapet er
12.12.2019 eller 17.12.2019. Kommunestyret har heldagsmøte 11.12.2019 for å behandle
handlingsprogrammet. Neste møte i kommunestyret i Bærum er 5.2.2020.
Høringen av søknaden er viktig for å få et best mulig beslutningsgrunnlag før et vedtak kan fattes av
NVE. Kommunen er den viktigste høringsparten i disse sakene, og vi ønsker å legge til rette for politisk
behandling. Fordelen ved å utsette høringsfristen må imidlertid veies opp mot ulempen ved at prosessen
trekker ut i tid.
Utsatt høringsfrist til Statnetts endringssøknad for nye Hamang transformatorstasjon
Byggingen av nye Hamang transformatorstasjon er et prosjekt som er under detaljplanlegging. Statnett
fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet den 07.10.2014 for å bygge stasjonen slik at det legges
til rette for luftledning ut av den nye stasjonen. Statnett har behov for en snarlig avklaring av
innføringsløsningen til stasjonen for å kunne fortsette arbeidet. I høringsbrev av 9.10.2019 presiserte
NVE at endringssøknaden betraktes som uavhengig av Statnetts søknad om ny 420 kV Hamang–Bærum
–Smestad. Nye Hamang stasjon er et eget prosjekt med en annen fremdriftsplan, og NVE skal ta stilling
til denne uten at vi samtidig trenger å ta stilling til søknaden om ny 420 kV Hamang–Bærum–Smestad.
Av hensyn til andre parter i saken og til Statnetts fremdriftsplan kan NVE ikke se at det er grunnlag for å
gi Bærum kommune utsatt frist til 7.2.2020 som forespurt. Dette begrunnes med at søknaden er en
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justering av et tidligere konsesjonsgitt anlegg. NVE mener derfor at høringsfristen kan forlenges til
20.12.2019.
Utsatt høringsfrist til Statnetts søknad om ny 420 kV Hamang–Bærum–Smestad
Søknaden fra Statnett om ny 420 kV Hamang-Bærum–Smestad er på et stadiet i konsesjonsprosessen
hvor NVE har bedre tid. Høringsfristen er tidligere utsatt to måneder, fra opprinnelig høringsfrist
1.11.2019 til 1.1.2020. NVE ønsker en bred politisk behandling av denne søknaden og imøtekommer
Bærum kommune når dere ønsker at saken skal behandles i kommunestyret. NVE gir med dette Bærum
kommune frist til 7.2.2020 for å uttale seg til konsesjonssøknad om ny 420 kV kraftledning HamangBærum-Smestad.
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