Melding om 50 (132) kV Veland – Hjelmeland og nye Hjelmeland
transformatorstasjon

Velkommen til informasjonsmøte
Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?
NVE er et forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet som forvalter Norges vann- og
energiressurser. Vår oppgave er blant annet å behandle meldinger og søknader om bygging og drift av nye
kraftledninger, vannkraftverk, vindkraftverk, gasskraft og fjernvarme. NVE eier og driver selv ingen
kraftledninger eller anlegg for kraftproduksjon. NVE skal vurdere tekniske/økonomiske forhold og
beredskapshensyn opp mot virkninger for miljø- og lokalsamfunn.

Hva er en konsesjon?
En konsesjon er en tillatelse til å bygge og drive en kraftledning.

Hvorfor trenger vi nye kraftledninger?
Kraftledninger er viktige for å sikre at hver og en av oss har en sikker forsyning av strøm. I Norge har det blitt
bygget få kraftledninger siden begynnelsen av 1990-tallet. Mange av ledningene er fra 50- og 70-tallet og må
fornyes. Vi bruker i dag mer strøm og er mer avhengig av pålitelig strømforsyning enn før.. Derfor trenger vi
flere og større kraftledninger. I tillegg er det fra politisk hold økt satsing på utbygging av fornybar energi og
elektrifisering av oljeplattformer som gjør at det trengs nye kraftledninger for å overføre kraften.

.

Hvordan blir saken behandlet?
Ved bygging av større kraftledninger behandler NVE meldinger og søknader om nye kraftledninger etter tre
lover:
•

Energiloven – Etter denne loven kan NVE gi tillatelse til prosjekter som er samfunnsmessig rasjonelle.
Det vil si at fordelene må være større enn ulempene for samfunnet som helhet.

•

Oreigningsloven – Selskapet som søker skal som utgangspunkt forsøke å få til minnelige avtaler med
grunneierne, men de kan samtidig søke om ekspropriasjonstillatelse (tvangserverv av privat eiendom).
Oreigningsloven krever at inngrepet uten tvil må være mer til gagn enn skade for samfunnet.

•

Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven – Ved bygging av større kraftledninger fastsetter
denne forskriften kravene til prosess og utredning av tiltaket.

NVE er ansvarlig myndighet og foretar en felles behandling etter disse lovene. Nye kraftledninger skal også
avklares etter andre lover som for eksempel kulturminneloven og naturmangfoldloven. Selskapet som søker om
å få bygge en ny kraftledning er ansvarlig for å skaffe nødvendige tillatelser og avklaringer før en ny ledning
kan bygges.

NVEs konsesjonsbehandling
Denne figuren viser prosessen for NVEs saksbehandling

1 Melding og konsekvensutredning
Prosessen starter med at NVE mottar en melding fra et nettselskap der det kort beskrives hva som planlegges
bygget, hvor og hvordan. Meldingen inneholder også et forslag til hva som bør utredes av mulige konsekvenser.

2 Høring
NVE har offentlig høring av melding med folkemøter der vi ber om innspill til hvilke temaer som bør utredes
og forslag til nye traseer for kraftledningen. Offentlig høring kunngjøres i lokale aviser og alle dokumenter er
tilgjengelig på NVEs nettsider.

3 Utredningsprogram
Når høringen er over fastsetter NVE et utredningsprogram der vi stiller krav til hvilke traseer og temaer som
skal konsekvensutredes. Konsekvensutredningen skal utføres på en bestemt måte.

4 Søknad og konsekvensutredning
Når selskapet har gjennomført konsekvensutredningene, sendes de inn til NVE sammen med søknad om
konsesjon. Konsekvensutredningen er en samlet fremstilling av de vesentlige konsekvensene av kraftledningen.

Utredningen er med på å gi både NVE og høringsinstansene et bedre grunnlag for å mene noe om søknaden om
å få bygge kraftledningen.

5 Høring
NVE har offentlig høring av søknaden og konsekvensutredningen der vi ber om innspill til om kraftledningen er
godt nok utredet, om det bør gis konsesjon, hvilket alternativ det bør gis konsesjon til og forslag til avbøtende
tiltak. Offentlig høring kunngjøres i lokale aviser og alle dokumenter er tilgjengelig på NVEs nettsider.
NVE tar stilling til om vi har nødvendig informasjon til å fatte et vedtak/til å avgjøre saken. NVE kan stille krav
om tilleggsopplysninger. Ved eventuelle tilleggssøknader eller omfattende nye opplysninger, kan det bli behov
for ytterligere offentlige høringer.

6 Konsesjonsvedtak
Konsesjonsbehandlingen til NVE er avveining av ulike interesser. Bygging av en ny kraftledning vil medføre
både fordeler og ulemper. Figuren viser eksempler på fordeler og ulemper.

Ofte er nasjonale målsettinger motstridende, som for eksempel utbygging av fornybar energi og vern av natur.
Motstridende målsetninger medfører at ulike myndigheter, høringsparter og interesseorganisasjoner kan ha
ulike syn og konklusjoner. NVEs oppgave er å vurdere fordelene og ulempene i lys av de ulike nasjonale
målsetningene.
Konsesjonsbehandling innebærer at de ulike konsekvensene veies opp mot hverandre. Konsekvensene for miljø
skal veies opp mot økonomi og tekniske hensyn som sikker strømforsyning. NVE vurderer om det skal gis
konsesjon og i så tilfelle hvilke trasé eller løsning det skal gis konsesjon til. I en konsesjon spesifiseres det hvor
kraftledningen skal gå (trasé) og hvordan ledningen skal se ut. NVE kan også sette vilkår for å ta hensyn til
spesielle forhold, som for eksempel merking for å redusere kollisjonsfare for fugl, eller kamuflerende tiltak for
å gjøre ledningen mindre synlig. Tiltak som kan redusere negative virkninger av kraftledningen kalles
avbøtende tiltak.

7 Klage
NVEs vedtak kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse i saken. Klagene sendes til NVE som
forbereder saken for Olje- og energidepartementet. Departementet vil foreta en selvstendig gjennomgang av
saken og vil fatte et endelig vedtak.

Hva ønsker NVE av innspill til meldingen?
Alle kan komme med høringsuttalelser/innspill/meldinger. Videre følger en liste over hvilke innspill NVE
ønsker.
•

Forslag til andre/justerte traseer for kraftledningen.

•

Hvilke tema bør utredes?

•

Er det noen områder med spesielle verdier/kvaliteter/interesser som blir berørt?

Sakens dokumenter finnes på nve.no/kraftledninger, der det finnes et skjema for innsending av
høringsuttalelser. Uttalelser kan også sendes per post til NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller e-post
nve@nve.no. Frist for innsendelse av innspill er 20. september 2018.

Kontaktinformasjon:
Dersom du har spørsmål om saken og NVEs behandling kan du kontakte NVEs saksbehandler:

Katrine S. Odenmarck

Tlf.: 22 95 93 27

E-post: kast@nve.no

