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1. INNLEDNING 

1.0 Generelt 

NVE utarbeidet i 1975 retningslinjer for konsesjons- og ekspropriasjonssøknader for 
elektriske anlegg, basert på bestemmelsene i oreigningsloven og den da gjeldende 
elektrisitetsloven. En ajourført utgave som også omfattet søknader for fjernvarmeanlegg 
ble gjort gjeldende fra 01.07.87. 

Ny energilov (lov 29.06.90 nr. 50) med tilhØrende forskrifter (forskrift av 7. desember 
1990 nr. 959) trådte i kraft den 01.01.91. Reglene for utforming av søknader er gitt i 
lovens kap. 2 til 5 og forskriftenes kap. 2 og 3. 
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For å gi utfyllende opplysninger og avklare en del tema det har vært spørsmål om, har 
NVE utarbeidet denne veileder i utforming av forhåndsmelding og de ulike søknader. 
Veilederen er i hovedtrekk bygget opp på samme måte som de tidligere retningslinjene og 
er søkt tilpasset den praksis som er etablert. 

Veilederen erstatter de tidligere retningslinjene av 01.07.87. NVE vil supplere veilederen 
når dette finnes hensiktsmessig. 

Som vedlegg til veilederen følger de mest aktuelle rundskriv. Vedlegg 1, 4 og 5 er 
opptrykk av eldre rundskriv som fortsatt gjelder. Vedlegg 2 og 3 er nye rundskriv som 
erstatter tidligere rundskriv om samme tema. 

Det nye lovverket innebærer visse endringer mht konsesjonspliktens omfang, søknads
rutinene og krav til innholdet i søknader: 

1.1 Grenser for konsesjonsplikten. Elektriske anlegg 

Konsesjonsplikten omfatter anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av 
elektrisk energi med spenning over 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt likestrøm, jf. § 
3-1 i forskriftene. Det er også konsesjonsplikt ved ombygging eller utvidelse av slike 
anlegg. 

A v forarbeidene til loven framgår det at konsesjonsordningen ikke skal omfatte forbruks
anlegg, f.eks. motorer, elektrokjeler og industriovner med tilhørende transformatorer. For 
industribedrifter med egne høyspenningsanlegg vil dette bli praktisert slik at alle anlegg 
som bare benyttes for bedriftens egen virksomhet og som ligger innenfor bedriftsområdet, 
betraktes som ikke konsesjonspliktige. Unntatt er anlegg for kraftproduksjon og anlegg av 
betydning for den alminnelige forsyning. Det vil slik fortsatt være konsesjonsplikt for 
bedriftsanlegg som overfører/fordeler kraft til andre abonnenter på eller utenfor bedrifts
området. 

Den skisserte ordningen forutsetter at det dreier seg om et konsentrert og klart avgrenset 
bedriftsområde. Bedrifter med anlegg spredt over større områder, f.eks. bergverks-
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bedriftsområde. Bedrifter med anlegg spredt over større områder, f.eks. bergverks
bedrifter, vil fortsatt måtte søke om konsesjon for sine anlegg. Alternativt kan de ta 
kontakt med områdekonsesjonæren for å få en avtale om bygging innen rammen av 
oII?-rådekonsesjonen. 

NVE vil i tvilstilfelle avgjøre om konsesjonsplikt foreligger. 

1.2 Konsesjonsplikt for fjernvarmeanlegg 

Med betegnelsen "fjernvarmeanlegg" menes anlegg for produksjon, overføring og fordeling 
av varmtvann eller annen varme bærer til eksterne forbrukere, jf. lovens § 1-3. Konsesjons
plikten omfatter anlegg med ytelse over 10 MW (10 MJ/s), jf. § 5-1 i forskriftene. Det er 
også konsesjonsplikt ved ombygging og utvidelse av slike anlegg. Anlegg med lavere 
ytelse kan konsesjonsbehandles dersom eieren ønsker dette for å oppnå tilknytningsplikt 
etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 66a. 

Det er ikke gjort unntak for fjernvarmeanlegg som forsyner offentlige institusjonsbygg, 
større forretningsbygg, industriell virksomhet, borettslag og boligsameier, jf. lovens § 5-1 
siste ledd. Slike anlegg vil likevel være konsesjonsfrie dersom de ikke forsyner eksterne 
forbrukere. 

1.3 Saksbehandlingsreglene 

Bestemmelsene om forhåndsmelding av visse elektriske anlegg er et nytt element i konse
sjonsbehandlingen. Det er gitt en orientering om dette tema i kap. 2 nedenfor. 

Nytt er det også at bestemmelser om utleggelse og kunngjøring av søknader er tatt inn i 
loven, jf. § 2-2. 

For Øvrig vil saksbehandlingen i hovedsak følge samme mønster som tidligere. 

1.4 Innholdet i søknader 

Kravene til søknader for elektriske anlegg er ikke vesentlig endret. Det stilles -imidlertid 
noe strengere krav til opplysninger om virkninger for allmenninteressene. Videre skal det 
nå gjøres rede for innpassingen av anlegget i gjeldende kraftsystemplan. Tilsvarende 
gjelder for søknader om fjernvarmeanlegg hvor innpassingen av anlegget i lokal energiplan 
og til eventuelle større interkommunale eller regionale fjernvarmeanlegg skal omtales. 

Når det gjelder områdekonsesjoner, er kravene til søknader noe endret Som det framgår 
av §§ 3-6 og 3-7 i forskriftene, skal det i forbindelse med søknad om slik konsesjon 
utarbeides og sendes inn en energiplan for vedkommende konsesjonsområde, herunder en 
omtale av konsesjonærens enøkvirksomhet. I en overgangsperiode vil NVE, i de tilfeller 
disse planene ikke foreligger, sette vilkår om utarbeidelse av planer innen en gitt frist. For 
øvrig vises til nærmere omtale nedenfor av hva søknadene bør inneholde. 
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1.5 Forenkling av søknadsrutinene for transformatoranlegg 

Som tidligere vil det i konsesjoner for kraftverk og transformatorstasjoner bli gitt tillatelse 
til å montere og drive spesifiserte anleggsdeler og dessuten "nødvendig høyspennings 
apparatanlegg". Det siste omfatter brytere, samleskinner, interne kabelforbindelser, strøm
og spenningstransformatorer, magnetiseringstransformatorer, reaktorer og slukkespoler m.v. 
I tillegg vil heretter også følgende komponenter inngå i den nevnte betegnelsen: 

* 

* 

Kondensatorbatterier for fasekompensering tilknyttet fordelingsnett med nominell 
spenning opp til og med 22 kV 

Stasjonstransformatorer, dvs transformatorer for vedkommende kraft- eller 
transformatorstasjons egen forsyning 

Disse komponentene behøver derfor ikke spesifiseres i konsesjonssøknadene, jf. pkt. 3.4 
nedenfor. Montering/endring av slike komponenter i bestående stasjoner kan gjøres i 
medhold av tidligere tillatelse for apparatanlegget og dermed uten å søke ny konsesjon. En 
områdekonsesjon vil som hittil dekke de nevnte anleggskomponenter. 

Ved trinnvis utbygging av transformatorstasjoner kan det søkes om konsesjon for den 
samlede planlagte ytelse i vedkommende stasjon, jf. pkt. 3.4. Når slik konsesjon er gitt, 
kan montering og utskifting av transformatorer foretas etter behov og uten å søke om 
konsesjon for hver gang, forutsatt at en holder seg innenfor den fastsatte grense for 
stasjonens maksimale ytelse ved angitt spenningsnivå. I konsesjonene angis data for de 
transformatorer som installeres i første byggetrinn. Ved senere endringer eller utvidelser 
underrettes NVE om de nye data, f.eks. ved kopi av meldingen som sendes Elektrisitets
tilsynet. 

I de tilfeller hvor konsesjonssøknaden gjelder tilleggsinstallasjoner, vil nytt konsesjons
dokument for hele transformatorstasjonen bli utformet slik at det gis adgang til å foreta 
endringer innenfor grensen for stasjonens maksimale ytelse. 
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2. FORHÅNDSMELDING AV ELEKTRISKE ANLEGG 

2.0 Generelt 

Ved oppfØring av større elektriske anlegg, kan hepsynet til forsvarlig energiforsyning stå i 
motstrid til andre allmenne interesser. Bakgrunnen for at energiloven har fått egne regler 
om forhåndsmelding (jf. lovens § 2-1), er å sikre at det ved utarbeidelse av planer for nye 
større elektriske anlegg tas hensyn til andre allmenne interesser, inklusiv miljøet. 

Lovens krav om forhåndsmelding er en formalisering av prinsippene for saksbehandling 
som i noen grad allerede har vært praktisert i forbindelse med planlegging av større 
energianlegg. Hensikten er her å unngå eller redusere konflikter mellom ulike interesser. 

Forhåndsmeldingen kan bidra til økt forståelse blant berørte parter om nødvendigheten av 
anlegget, samtidig som berørte får anledning til å påvirke utformingen. I meldingen skal 
utbyggeren redegjøre for tiltaket og gi en foreløpig analyse av mulige konsekvenser for 
omgivelsene. 

Kravet om innsending av forhåndsmelding gjelder bare for visse større anlegg, se 2.1 
nedenfor. Behovet for en tidlig varsling av pågående planarbeid og for å trekke lokale 
myndigheter og andre interesser med i planarbeidet, er imidlertid til stede også for mindre 
anlegg. NVE tilrår derfor at det også for slike anlegg på et tidlig stadium i planarbeidet 
etableres en dialog med berørte interesser. Der dette finnes hensiktsmessig, kan det lages 
og spres skriftlig informasjonsmateriell, f.eks. etter samme disposisjon som for en 
forhåndsmelding. 

Ved fornyelser og opprustning av eksisterende anlegg gjelder formelt sett de samme krav 
som for nyanlegg. Hvis tiltaket som følge av økt spenning eller annet krever ny konsesjon, 
vil en for større anlegg også ha krav til forhåndsmelding. Reelt vil arbeidet i slike tilfeller 
imidlertid ofte være mindre omfattende. Om tiltaket ikke gir nye konsekvenser for 
omgivelsene, vil det være tilstrekkelig med en forenklet forhåndsmelding der NVE kan 
vurdere høring som unødvendig. I melding av opprustningsprosjekter bør det imidlertid 
begrunnes hvorfor opprustning velges foran flytting av traseen eller andre løsninger. 

2.1 Anlegg som skal forhåndsmeldes 

Plikten til å forhåndsmelde elektriske anlegg er avgrenset til å gjelde følgende anlegg Gf. 
forskriftenes § 2-1): 

* 

* 

bygging av kraftledninger med 132 kV spenning eller høyere, og en lengde på mer 
enn 20 km 

bygging av varmekraftverk og kraftvarmeverk med ytelse over 10 MW 

Disse anlegg er også omfattet av meldeplikt etter de nye reglene om konsekvensutredning 
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i plan- og bygningsloven (§ 33-1 flg.). I forskriftene til reglene om konsekvensutredning er 
det imidlertid gjort unntak for kraftledninger fram til 1. august 1995. 

For anlegg som er eller blir meldepliktige etter begge lovverk, skal det sendes en melding 
til NVE der det henvises til begge lovverk. Krav til innhold i meldingen er nokså like i de 
to lover, men energiloven stiller også krav om henvisning til kraftsystemplan. NVE vil 
behandle meldinger for slik anlegg etter begge lovverk. 

For varmekraftverk/kraftvarmeverk vil det i tillegg være meldeplikt etter forurensnings
loven. Her må det sendes egen melding til SFr. Meldeplikt kan i enkelte tilfeller bli 
aktuelt for kraftverk som ligger under de grenser forskriftene til plan- og bygningsloven og 
energiloven fastsetter, jf. plan- og bygningslovens § 33-2. 

For å unngå forsinkelser, bør NVE kontaktes ved eventuelle uklarheter om behov for 
forhåndsmelding av elektriske anlegg. 

2.2 Saksbehandlingsreglene ved forhåndsmelding 

Energilovens § 2-1, 1. ledd, fastsetter at det skal tas hensyn til berørte allmenne interesser 
ved utarbeidelse av planer for nye elektriske anleggg. En nærmere utdyping av hvilke 
interesser dette er, følger av forskriftenes § 2-2, jf. pkt. 2.3 nedenfor. Meldingen bør 
utarbeides i kontakt med de aktuelle myndigheter. 

Lovens § 2-1, 2. ledd, fastsetter at "når planlegging av et nytt anlegg tar til, skal plan
leggeren straks sende melding til NVE". I lovforarbeidene framholdes at meldingen skal 
sendes "når foreløpige undersøkelser er avsluttet og forberedelsene av mer konkrete planer 
tar til". 

Tidspunktet for innsending må ellers tilpasses den tid det trenges å utarbeide meldingen. 
Det vil her kunne være en konflikt mellom ønsket om en tidlig melding som varsling av 
tiltaket, og ønsket om en utfyllende melding som basis for en reell forhåndshøring av 
prosjektet. Meldingen forutsettes imidlertid tilpasset det som finnes av tilgjengelige 
opplysninger, bl.a. i kommunene og hos fylkesmannen. Avveiing av tidlighet kontra 
kvalitet må gjøres ut fra behovene i det enkelte tilfelle. NVE vil gi råd dersom tvil om 
tidspunkt for melding skulle oppstå. 

Lovens § 2-1, 3. ledd, fastslår at meldingen som hovedregel skal kunngjøres av NVE. I 
kunngjøringen skal interesserte oppfordres til å avgi uttalelse innen en frist på minst 2 
måneder. Utbygger skal dekke utgiftene til kunngjøringen. 

Etter lovens § 2-1, 4. og 5. ledd, vil offentlige organer få meldingen til uttalelse fra NVE 
med nærmere fastsatt tidsfrist. NVE vil fastsette tidligste tidspunkt for innsending av 
konsesjonssøknad. Dette for å sikre at forhåndsmelding er ferdigbehandlet før konsesjons
søknad innsendes. NVE vil tilpasse behandlingen av forhåndsmeldinger slik at søknad i 
normale tilfeller kan sendes innen ca 4 mndr. etter at melding er oversendt NVE. 
Utforming av konsesjonssøknaden bør påbegynnes når forhåndsmelding er sendt NVE. 



2.3 Innhold i forhåndsmeldingen 

Forskriftene til energiloven (§ 2-2) angir hvilke krav som stilles til innhold i forhånds
meldingen. En forhåndsmelding skal så langt det passer inneholde: 

:« 
:« 

* 
* 
* 

* 

beskrivelse av søkeren og dennes virksomhet 
beskrivelse av tiltaket og planer for gjennomføring 
oversikt over alternative løsninger 
henvisning til kraftsystemplan Ufo § 3-3) 
redegjørelse for arealbruk og forholdet til kommunale 
og fylkeskommunale planer 
oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendig for at tiltaket kan 
gjennomføres 
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* 
* 

opplysninger om hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som anses nødvendig 
beskrivelse' av tiltakets virkninger for miljø, naturressurser og samfunn på grunnlag 
av foreliggende opplysninger 

* 
* 

redegjørelse for eventuelle avbøtende tiltak 
forslag til konsekvensutredningsprogram der dette synes nødvendig 

De fleste av disse punktene er tematisk sammenfallende med kravene til en konsesjons
søknad. For nærmere udyping av hvert enkelt tema vises derfor til kap. 3 nedenfor. Det 
understrekes samtidig at det stilles mindre krav til omtale og dokumentasjon i en forhånds
melding enn i en konsesjonssøknad. En forhåndsmelding vil vanligvis ha et lite antall 
sider. Kartmålestokk i meldingen vil normalt være 1 :50 000. 

Listen over spørsmål som skal omtales i forhåndsmeldingen er gjort så omfattende for å 
fange opp alle tilfeller. I den enkelte sak kan det være flere tema som er uaktuelle. Det 
kan likevel være en fordel å nevne hvert tema eksplisitt, også for å konstatere at dette ikke 
er et problem i den aktuelle saken. 

Det kreves ikke kontakt med den enkelte grunneier før meldingen utarbeides. Innarbeiding 
av opplysninger om grunneierinteressene er likevel ønskelig. 

Opplysninger om virkninger for miljø, naturressurser og samfunn kan innhentes hos 
kommune, fylkeskommune og fylkesmann. 

Framlegging av alternativer og forslag til konsekvensutredningsprogram er nevnt spesielt 
under forhåndsmeldinger og omtales nærmere her. 

2.3.1 Alternative løsninger 

Fra interesser som forventes å få ulemper av et planlagt tiltak, vil det regelmessig komme 
krav om utredning av alternative løsninger. 

For kraftledninger vil behovet for anlegget følge av kraftsystemplanen, se 3.4 nedenfor. En 
god systemmessig begrunnelse vil dermed kunne forebygge kritikk knyttet til valg av 
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hovedløsning. Ved systemmessig likeverdighet mellom to løsninger (f.eks. ledning a til b 
kontra fra c til d) bør det vurderes søkt alternativt. 

Realistiske alternativer innen rammen aven hovedlØsning (andre traser på delstrekninger 
mellom a og b) bør også utredes. Utbygger må deretter vurdere om en vil begrunne et valg 
eller framlegge alternativer. Ulempene ved å presentere flere alternativer må vurderes mot 
fordelene: Hensynet til en åpen planprosess med medvirkning fra andre interesser, taler for 
å presentere realistiske alternativer. Ved konflikttilfeller får en på denne måten dessuten 
fram at det vanligvis er klar motstand også mot alternativet. 

Høringen av forhåndsmeldingen kan nyttes til å få respons på foreslåtte alternativer med 
tanke på valg aven løsning i konsesjonssøknaden. En kan også beholde flere alternativer i 
den endelige søknad. 

I meldingen gis en verbal beskrivelse av traseene samtidig som de tegnes inn på hensikts
messige kartbilag. I trasebeskrivelsen omtales også eventuelle alternativer. Eventuelt 
foretrukket alternativ begrunnes. 

2.3.2 Eventuelt konsekvensutredningsprogram 

Utredning av konsekvensene for omgivelsene av et planlagt tiltak er i dag innarbeidet som 
en del av planleggingen. Dette arbeidet forutsettes videreført ved alle nye prosjekter. I 
klargjøringen av konsekvensene bygger en vanligvis på tilgjengelige kilder i form av kart, 
planer og ulike registre. Resultatene fra konsekvensutredningene benyttes til å avgjøre om 
prosjektet kan godkjennes og hvilke tilpasninger som eventuelt må gjøres. 

Med de nye reglene stilles det nå i tillegg krav om at en på forhånd skal gjøre rede for de 
konsekvensutredninger som planlegges gjennomført. Et konsekvensutredningsprogram er 
en oversikt over hvilke spesielle undersøkelser som planlegges utført med sikte på å 
dokumentere utbyggingsprosjektets virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. 

Spesielle utredninger utføres når prosjektet ventes å ha vesentlige virkninger og når disse 
ikke kan dokumenteres godt nok gjennom allerede tilgjengelige opplysninger. 

I forhåndsmeldingen skal utbygger enten opplyse at søknaden vil bygge på tilgjengelige 
opplysninger eller fremlegge et forslag til hvilke tilleggsutredninger som skal utføres. 

Etter høring av meldingen med utbyggers eventuelle forslag til utredninger, fastsetter NVE 
endelig konsekvensutredningsprogram eller fastsetter at spesielle utredninger ikke skal 
utføres. 

Eventuelle konsekvensutredninger bør være utført og foreligge samtidig med konsesjons
søknad etter energilovens § 2-2. NVE avgjør om kravet til konsekvensutredning er oppfylt. 
NVE kan kreve tilleggsutredninger. Utbygger skal som hovedregel dekke omkostningene i 
forbindelse med konsekvensutredninger. 
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3. SØKNAD OM KONSESJON FOR ELEKTRISKE AL~LEGG. 

3.0 Generelt 

Energilovens § 2-2 har følgende generelle bestemmelser om innholdet i søknader: 

Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør 
gis og hvilke vilkår som skal settes. Kongen kan fastsette hvilke opplysninger eller 
undersøkelser søkeren må sørge for. 

Samtidig med søknad om kraftverksutbygging etter vassdragslovgivningen skal det 
som regel innsendes søknad om bygging av anlegg for produksjon, omforming og 
overføring av elektrisk kraft. 

Innholdet er nærmere spesifisert i forskriftenes § 3-2 og § 5-2. Som generell regel for alle 
søknader gjelder at de bør gi mest mulig fullstendige opplysninger om vedkommende 
anlegg og om de forhold som antas ha betydning for vurderingen av søknaden. Det 
understrekes at søknadene også skal gi høringsinstansene den nødvendige informasjon og 
må utformes med tanke på dette. 

Som det framgår av lovens § 2-2, skal det for vannkraftprosjekter som regel fremmes 
samtidige søknader etter vassdragslovgivningen og energiloven. Søknaden etter energiloven 
skal omfatte både de elektriske installasjonene i kraftverket og de kraftledninger m.v. som 
må bygges for å overføre kraftproduksjonen. Da det i denne fase av planleggingen ofte vil 
være usikkerhet omkring de tekniske spesifIkasjonene for kraftverksinstallasjonene, kan det 
om nødvendig tas forbehold om senere justeringer. Om det anses hensiktsmessig, kan det 
sendes atskilte (men samtidige) søknader for hhv. overføringsanleggene og installasjonene 
i kraftverket. 

Også ved bygging av kraftverk fyrt med fossilt brensel vil det som regel bli krevd 
samtidige søknader for kraftverket og overføringsanleggene. 

Søknader sendes til: 
Norges vassdrags- og energiverk 
Postboks 5091 Majorstua 
0301 OSLO 

Energilovens bestemmelser omfatter iverksettelse av anleggene i sin helhet, ikke bare 
anleggenes elektriske deler eller den tekniske utrustning i fjernvanneanlegg, jf. lovens 
§ 1-3. Dette innebærer at heller ikke de bygningsmessige arbeider på anleggene kan på
begynnes før tillatelse er gitt. Da konsesjonsbehandlingen ofte vil være tidkrevende, bør 
søknader sendes inn i god tid før anlegget planlegges påbegynt. Eksempelvis bør det for 
større kraftledningsprosjekter regnes med inntil ca. ett års behandlingstid. 

Det er ikke lenger nødvendig å sende kopi av konsesjonssøknader til Elektrisitetstilsynet i 
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vedkommende region. En skal imidlertid fortsatt melde anleggene til Elektrisitetstilsynet 
etter Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg. 

3.1 Forskriftenes krav 

Ifølge forskriftenes § 3-2 skal konsesjonssøknader for elektriske anlegg så langt det passer 
omfatte følgende punkter: 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 

beskrivelse av søkeren og dennes virksomhet 
teknisk og økonomisk beskrivelse av anlegget, herunder den fysiske utførelse av 
anlegget og eventuelle hjelpeanlegg som veier m.v. 
anleggets innpassing ikraftsystemplan 
planlagt tidspunkt for påbegynnelse og fullførelse av anlegget 
redegjørelse for den landskapsmessige tilpassing og med nødvendig tegnings- og 
kartunderlag 
innvirkning på allmenne interesser og mulige avbøtende tiltak 
resultat av eventuelle konsekvensanalyser 
innvirkning på private interesser, herunder grunneiernes og andre rettighetshaveres 
interesser 
behov for tillatelser etter annen lov, herunder forholdet til kommunale planer 
hjemlet i plan- og bygningsloven. 

I det følgende er det gitt en nænnere omtale av de data og opplysninger som søknader for 
ulike typer elektriske anlegg må inneholde. Det er satt opp en punktvis disposisjon med 
tanke på å dekke alle tilfeller. Alt etter anleggets art vil en del punkter kunne være 
uaktuelle. 

For alle anlegg som medfører fysiske inngrep av noen betydning, eksempelvis kraftled
ninger og nye transfonnatorstasjoner, bør imidlertid søknadene utfonnes etter det oppsett 
og med de hovedpunkter som er angitt. Selv om et tema anses uaktuelt, bør likevel inndel
ingen i hovedpunkter beholdes, samtidig som det kort begrunnes hvorfor dette tema ikke 
omtales nænnere. Det kan også være tilfeller hvor søknaden må innholde opplys-ninger 
utover det som er nevnt i veilederen. 

Det skal i søknaden gis en sammenfattet oversikt over saken. Fyldigere dokumentasjon, 
f.eks. mer omfattende utredninger av konsekvenser, anbefales plassert i vedlegg. 

3.2 Generelle opplysninger 

* 

* 

* 

Søkers navn. Nye søkere (uten tidligere konsesjoner) skal gi en kort beskrivelse av 
sin virksomhet og organisasjonsfonn. 

Hvilken tillatelse som søkes, lovhenvisning. 

Anleggets beliggenhet (kommune og fylke). 



* 

* 

* 

Eventuelle samtidige søknader eller allerede gitte tillatelser etter 
vassdragslovgivningen (i samme sak). 

Opplysninger om eier- og driftsforhold dersom søker ikke selv skal eie og drive 
~~ . 

Tillatelser fra offentlige myndigheter. 
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Nødvendige tillatelser etter annet lovverk for å kunne gjennomføre tiltaket skal 
spesifiseres. Eksempelvis må det vurderes om tiltaket krever behandling etter lover 
og forskrifter om arealplanlegging, forurensning, kultunninner, naturvern, sikkerhet 
eller helse. 

3.3 Beskrivelse av anlegget 

Tekniske spesifIkasjoner avhengig av anleggets art: 

* 

* 

* 

* 

Kraftledninger (luftledninger og kabler): Lengde, nominell spenning, materialvalg 
for master, tverrsnitt og materialvalg for strømførende liner og eventuelle topp
/jordliner, steds angivelse (fra - til), eventuelle alternativer. 

Kraftstasjoner: Beliggenhet, maksimal effekt, tilgjengelig effekt under høylast, 
midlere årlig produksjon, merkeeffekt (MV A) og spenning for hver generator. For 
vannkraftverk gis produksjonsberegninger i eget bilag (jf. pkt. 2.1.8). 

Transformator- og koplingsanlegg: Beliggenhet, omsøkt og eventuell planlagt 
framtidig transformatorytelse i MV A, omsetningsforhold og ytelse for transforma
torene, antall bryterfelt i utendørs koplingsanlegg. For transformatorer i hovednettet 
angis spenningsreguleringsområde. Transformatorer for stasjonens egen forsyning 
(stasjonstransformatorer) behøver ikke spesifIseres. Ved trinnvis utbygging av 
transformatorstasjoner kan det søkes om konsesjon for den samlede planlagte ytelse 
i vedkommende stasjon. Senere utvidelser/endringer meldes til NVE, jf. 1.5 foran. 

Anlegg for fasekompensering, likeretteranlegg m.v.: Beliggenhet, ytelse, spenning. 
Kondensatorbatterier for fasekompensering tilknyttet fordelingsnett med nominell 
spenning opp til og med 22 kV behøver ikke spesifiseres. 

Bygningsmessig utførelse: 

* 

* 

For luftledninger angis masteutførelse og materialvalg, masteskisse vedlegges. 
Rydde- og byggeforbudsbeltets bredde angis. 

For transformatorstasjoner m.v. gis opplysninger om teknisk og fysisk utførelse 
samt arealbehov. Planer for eventuelle framtidige utvidelser beskrives så langt det 
lar seg gjøre. Tegninger som viser anleggets ytre utforming og terrengmessige 
plassering vedlegges (jf. pkt. 2.1.8). Tilsvarende gjelder bygningsmessige tiltak for 
kraftstasjoner om det ikke samtidig fremmes søknad etter vassdragslovgivningen. 
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* Det gis opplysninger om eventuelle nødvendige bianlegg så som veier, bruer, 
betjeningshytter m. v. (permanente eller midlertidige). 

3.4 Begrunnelse, innpassing ikraftsystemplan. 

* 

* 

* 

Omsøkt anlegg begrunnes med referanse til gjeldende kraftsystemplan og even
tuelle senere utførte nettanalyser. Søknaden skal inneholde en vurdering av 
økonomiske og tekniske forhold, som valg av kapasitet (MV A) og spenningsnivå 
(kV). 

Det opplyses hvordan anlegget er innpasset i kraftsystemplanen. Eventuelle 
endringer i forhold til kraftsystemplanen begrunnes spesielt. 

Planlagt tidspunkt for påbegynnelse og idriftsettelse av anlegget oppgis. 

3.5 Kostnadsoverslag. 

* Beregnede byggekostnader angis. Gjelder søknaden flere typer anlegg bør 
kostnadsoverslaget spesifisere de enkelte anlegg. 

3.6 Forarbeider 

* 

* 

* 

* 

Kort redegjørelse for arbeidet i planleggingsfasen og hvilke instanser som er 
kontaktet. 

Sammendrag av eventuelle innhentede forhåndsuttalelser. 

Når alternative traseer eller byggesteder er vurdert (men ikke omsøkt), gis en 
kortfattet beskrivelse av disse med henvisning til kartbilag. Det angis kortfattet 
begrunnelse for at disse alternativene ikke omsøkes. 

Redegjørelse om eventuelle konsekvensanalyser eller andre undersøkelser som er 
gjort for å klarlegge mulige skadevirkninger av anlegget. 

3.7 Allmenne hensyn: Andre arealbruksinteresser 

Det skal i søknaden gjøres rede for de virkninger som ventes oppstå i forhold til: 

* Arealbruk. Andre tekniske anlegg. 

* Nødvendige offentlige og private tiltak. 



* 

* 

Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. 
Herunder bebyggelse, friluftsliv, landskap, kulturminner, plante- og dyreliv, 
naturområder, naturressurser og sysselsetting. 

Avbøtende tiltak. 

3.7.1 Arealbruk. Andre tekniske annlegg 

Arealer som direkte medgår til tiltaket skal angis. Videre må areal for eventuelle 
utvidelser, rydde- og byggeforbudsgrenser m.v. omtales. Det skal gjøres rede for om 
tiltaket krever endring av gjeldende planer etter plan- og bygningsloven. En grov 
kvantifisering av typer areal som medgår er ønskelig. 
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Forholdet til eksisterende og planlagte tekniske anlegg som veier, jernbane og telenett skal 
omtales. 

3.7.2 Offentlige og private tiltak 

Det skal gis en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for at 
prosjektet kan gjennomføres, f.eks. utbygging av veier, vannforsyning m.v. 

3.7.3 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 

Tiltakets virkninger for følgende tema bør beskrives: 

Bebyggelse, bomiljø 
Anleggets forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse. Konfliktnivå. 
N ærføringsproblematikk. Helsespørsmål. 

Friluftsliv og rekreasjon 
Det skal vurderes om tiltaket berører områder av betydning for rekreasjons- og 
friluftsinteres sene. 

Natur- og kulturlandskap 
Anleggets virkninger for kulturlandskapet bør beskrives om virkningene er 
vesentlige i forhold til randsoner, landskapsformer, biotoper, landskapshistorie m.v. 

Kulturminner 
Eventuell innvirkning på kulturminner omtales. Er undersøkelser foretatt eller 
planlagt? Se vedlegg 2. 

Plante- og dyreliv 
Det skal angis om anlegget berører områder av særlig verdi for dyre- og 
plantelivet. 
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Særlig verdifulle naturområder 
Vil tiltaket berøre eller påvirke vernede, verneverdige eller andre særlig viktige 
naturområder? 

Naturressurser 
Det bør gis en vurdering av om tiltaket vil føre til vesentlige endringer i ressurs
grunnlag eller driftsforhold for driftsenheter innen jordbruk, skogbruk eller rein
drift. Det bør også vurderes om tiltaket medfører hinder for nåværende og fram
tidig utnyttelse av f.eks. grusforekomster m.v. 

Næringsliv og sysselsetting 
Tiltakets sysselsettings behov og antatt behov for varer og tjenester lokalt/regionalt 
bør omtales. Dette gjelder såvel anleggs- som driftsfasen. 

Når det gjelder oversikt over spesielle naturforekomster (planter, biotoper, verneområder), 
finnes det dataregistre på fylkesnivå. En kan her kontakte fylkesmannens miljøvern
avdeling. Opplysninger om landbruks-ressursene kan bl.a. fås ved de lokale landbruks
kontorene. 

3.7.4 Avbøtende tiltak 

Det kan opplyses om planlagte avbøtende tiltak for å begrense eller motvirke 
skadevirkninger av anlegget og hva som er gjort for å tilpasse anlegget landskapet. 

A vbøtende tiltak kan for kraftledninger være knyttet til trasejusteringer, skjenning mot 
innsyn, planlagt skjøtsel av trasegata eller til mastebildet. 

3.8 Grunnerverv 

Private interesser Ufo forskriftene §3-2, 8. strekpunkt) knyttet til jordbruk og annen 
arealutnytting forutsettes omtalt under 3.7.1 og 3.7.3 ovenfor. 

I et eget punkt gis opplysninger om erverv av nødvendig grunn og rettigheter for anlegget 
med eventuelle bianlegg. 

Forutsettes det frivillige avtaler med grunneierne/rettighetshaverne, skal dette klart framgå 
av søknaden. I de deler av landet hvor det er reindrift, skal vedkommende reinbeite
distrikter behandles på lik linje med andre rettighetshavere. 

Bekreftelse på at avtaler er kommet i stand må sendes inn før søknaden kan slutt
behandles. Avtalene behøver i så fall ikke vedlegges. 

Dersom frivillige avtaler ikke oppnås, vil alternativet som regel være å søke om ekspro
priasjon. Dette er nærmere omtalt i kap. 6. 
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3.9 Vedlegg til søknaden 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

En sammenfatning av eventuelle konsekvensutredninger. 

Kart som viser anleggets beliggenhet. Det skal benyttes kart (kopier) av god 
kvalitet og i passende målestokk. For kraftledninger anbefales kart i målestokk 
1:500000 (topografisk kart serie M 711), i nødvendig grad supplert med kart i 
målestokk 1:5 000 (økonomisk kartverk). For detaljer kan også vedlegges fly
fotografier eller oversiktsbilder tatt i terrenget. 

Kartene bør også vise eksisterende elektriske anlegg som ligger i nærheten av de 
omsøkte, særlig gjelder dette ved parallellføring eller annen nærføring med 
eksisterende kraftledninger. 

Kart og tegninger i større format enn A4 brettes ned til dette format på en slik 
måte at de kan leses uten å tas ut av brevordner. 

Tegninger som viser anleggets utførelse (ytre utforming). 

For transformatorstasjoner m.v. bør det vedlegges plan- og fasadetegninger samt 
detaljkart som viser plasseringen på tomten. For kraftledninger vedlegges maste
skisse. 

Enlinjeskjema for kraftverk, transformatorstasjoner og koplingsanlegg m.v. 

Produksjonsberegninger og kostnadsoverslag. 

For produksjonsanlegg vedlegges produksjonsberegninger og kostnadsoverslag (i ett 
eksemplar) dersom dette ikke er sendt NVE tidligere. For vannkraftprosjekter skal 
kostnadene spesifiseres som angitt i vedlegg til NVEs publikasjon nr V 10 "Nytt 
rundskriv 36" (1988). 

Innhentede uttalelser fra tekniske etater (Statens vegvesen, Televerket, Kystverket, 
Luftfartsverket, Norges Statsbaner) og vedkommende myndigheter etter kultur
minneloven, jf. vedlegg 1 og 2 som gir nærmere orientering om dette. 

3.10 Fornyelse av anleggskonsesjoner 

Dersom en konsesjon faller bort og anlegget fortsatt skal være i drift, må det søkes om 
fornyet konsesjon. Dette vil særlig være aktuelt når tidsbegrensede konsesjoner løper ut 
eller anlegg overtas av ny konsesjonær, eksempelvis i forbindelse med sammenslutninger. 
Endring av selskapsform for en konsesjonær vil også kreve søknad om ny konsesjon. 

Slike søknader kan gjøres betydelig enklere enn søknader for nyanlegg. Som regel vil det 
være tilstrekkelig at søknaden inneholder opplysninger og tekniske spesiflkasjoner som 
angitt i pkt. 3.2 og 3.3 foran. I tillegg vedlegges kart som viser plasseringen av anleggene. 
Det kan også være aktuelt med enlinjeskjema for større kraft- og transformatorstasjoner. 
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I forbindelse med søknader av denne art anbefales det å kontakte NVE på forhånd om 
utfonningen. 

Søknad om fornyet konsesjon bør sendes inn ca. et halvt år før tidligere konsesjon løper 
ut. 



4. SØKNAD OM OMRÅDEKONSESJON 

4.0 Områdekonsesjonsordningen 

Områdekonsesjonsordningen, som har vært praktisert siden 1936, er nå lovfestet i 
energilovens § 3-2. 
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Områdekonsesjon er en generell tillatelse til - innenfor et avgrenset område og på nærmere 
angitte vilkår - å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning 
opp til et nærmere angitt nivå. 

Områdekonsesjon gis til everk, industribedrifter innenfor bedriftens område og til kraft
selskaper innenfor utbyggingsområder for kraftanlegg. 

Industribedrifter kan få godkjent anlegg innefor bedriftsområdet som konsesjonsfrie, jf. 1.1 
foran. 

Konsesjonsomrddet 

Området vil oftest være en eller flere kommuner, med grense som tilsvarer kommune
grensene. I noen tilfeller fØlger ikke konsesjonen kommunegrensene. For bedrifter vil 
områdekonsesjonen omfatte industribebyggelsen. 

Anlegg for sammenknytning med et annet everks nett omfattes av områdekonsesjonene og 
skal behandles etter de bestemmelser som gjelder for områdekonsesjoner. Det forutsettes at 
vedkommende konsesjonærer inngår avtale om sammenknytningen. 

S penningsnivd 

Områdekonsesjon kan gis for bygging og drift av fordelingsanlegg med nominell spenning 
opp til og med 22 kV. I tillegg er det nå gitt adgang til å la områdekonsesjonene omfatte 
kablede anlegg og utvidelser i bestående transformator- og koplingsstasjoner med nominell 
spenning opp til og med 132 kV. 

4.1 Søknad om områdekonsesjon 

De fleste everk med ansvar for distribusjon til alminnelig forsyning har i dag tids
begrensede områdekonsesjoner. Når disse løper ut eller det skjer endringer i selskapsform 
eller i konsesjonsområdets utstrekning, må det søkes ny konsesjon. Tilsvarende gjelder ved 
sammenslutninger aveverk. 
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Ønskes en utvidelse av spenningsgrensen for en eksisterende områdekonsesjon etter 
forskriftenes § 3-5, må også ny søknad fremmes på vanlig måte. 

Søknad om områdekonsesjon skal inneholde følgende opplysninger: 

* 

* 

* 

* 

* 

Søkers navn. Eventuelle nye søkere (uten tidligere konsesjon) skal gi en kort 
beskrivelse av sin virksomhet og organisasjonsform. 

Hvilken tillatelse som søkes. Lovhenvisning. 

Søknadens foranledning (utløp av tidsbegrenset konsesjon, endret selskapsform, 
endret spenningsgrense etc.). 

Beskrivelse av områdets begrensning. Ved endringer av områdegrensen slik at 
grensen avviker fra kommunegrensene, skal kart som viser ny områdegrense 
vedlegges. 

Opplysninger om eventuelle planer eller pågående drøftelser med sikte på endringer 
av organisasjonsforholdene i distriktet. 

Som bestemt i forskriftenes § 3-6, skal det i forbindelse med søknad om områdekonsesjon 
utarbeides og oversendes en energiplan for konsesjons-området, utarbeidet etter balanse
prinsippet (minstekostnadsprinsippet). Denne skal bl.a. inneholde en oversikt over konse
sjonærens enøkvirksomhet. Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for utarbeidelsen av slike 
planer. 

Når det gjelder behandlingen av fordelingsanlegg som strekker seg ut over grensen for 
eget konsesjonsområde, vises til vedlegg 3. Bestående anlegg av denne art behøver ikke 
spesifiseres i søknader om områdekonsesjon. 

Som det framgår av loven og forskriftene, gjelder områdekonsesjonene fordelingsanlegg. 
For andre typer anlegg, eksempelvis produksjonsanlegg, må det derfor søkes egen 
anle ggskonsesjon. 

4.2. Bygging av nye anlegg innen rammen aven områdekonsesjon 

Når det er gitt områdekonsesjon og det skal bygges nye anlegg som ligger innen rammen 
av denne, vil behandlingen være foreskrevet i vilkårene for områdekonsesjonen. Disse 
vilkårene trer da inn i stedet for den vanlige konsesjonsbehandlingen. 

Vilkår 

Områdekonsesjoner blir gitt med henvisning til energiloven. Det er særlig bestemmelsene i 
§§ 3-2, 3-3 og 3-4 som kommer til anvendelse. 



Områdekonsesjonene blir videre gitt med vilkår fastsatt i § § 3-4 og 3-7 i forskriftene til 
energiloven. Vilkår i § 3-4 angår: 

a) Drift og vedlikehold 
b) Miljø og landskap 
c) Nedleggelse og rydding av anlegg 

Vilkår i § 3-7 angår: 

a) Energiøkonomisering 
b) Leveringskvalitet 

Dessuten blir det i hver konsesjon fastsatt spesielle vilkår i tillegg til de generelle vilkår 
nevnt ovenfor, herunder vilkår om iverksetting av arbeid. 

Før arbeid med nye anlegg eller ombygging settes i verk, skal følgende være gjort: 

A. Kommunen, fylkesmannen, grunneiere og andre berørte skal være forelagt 
planene og gitt anledning til å uttale seg. Ved vesentlige innvendinger mot anlegget skal 
saken forelegges Norges vassdrags- og energiverk til avgjørelse. NVE kan godta eller 
nekte bygging av et planlagt anlegg. 

B. Nødvendig grunn og rettigheter til det planlagte anlegg må være ervervet ved 
minnelig avtale eller ved ekspropriasjon. Hvis minst en offentlig myndighet går imot 
planen, regnes det som en vesentlig innvending og saken skal forelegges NVE. 

Dersom planen oversendes NVE i henhold til pkt. A ovenfor, vil NVE påse at saken er 
tilstrekkelig belyst og treffe en avgjørelse på bakgrunn av uttalelser fra utbygger og de 
berørte parter. 

NVE vil kunne akseptere den plan everket går inn for på betingelse av at nødvendige 
rettigheter blir ervervet. Hvis det er nødvendig med ekspropriasjonstillatelse, henvender 
everket seg til fylkesmannen om dette. 

Hvis NVE ikke godtar everkets planer, kan everket anke avgjørelsen til Olje- og 
energidepartementet eller fremme annen plan. 

Melding til fylkesmannen m. v. 

Hensikten med vilkårene i A og B ovenfor er at everket skal sørge for tilnærmet samme 
høring som foreskrevet når det blir søkt NVE om konsesjon for et enkeltanlegg. 
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Utbygger skal gi melding til fylkesmannen, kommuner, landbruksmyndigheter og andre 
berørte om nye planlagte tiltak innen rammen av områdekonsesjonen. Se egne rundskriv, . 
vedlegg 4 og 5. 

NVE vil understreke konsesjonærens plikt til å gi slik melding. 
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Melding til tekniske etater 

Konsesjonæren må forelegge planene for tekniske etater i den grad disse blir berørt, jf. 
rundskriv av 13.01.86, vedlegg 1. 

Melding til myndigheter etter kulturminne loven 

Konsesjonæren må sørge for at planene for elektriske anlegg blir forelagt for vedkom
mende myndighet etter kulturminneloven. Det vises til nytt rundskriv, vedlegg 2. 

Bygging av anlegg ut over eget omrdde 

For konsesjonærer som har planer om å bygge og drive fordelingsanlegg som i begrenset 
utstrekning vil gå ut over grensen for eget konsesjonsområde, har NVE bestemt en 
forenklet behandling. Se eget rundskriv, vedlegg 3. 
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5. SØKNAD OM KONSESJON FOR FJERNVARMEANLEGG 

Ifølge forskriftenes § 5-2 skal konsesjonssøknader for fjernvanneanlegg så langt det passer 
omfatte følgende punkter: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Beskrivelse av søkeren og dennes virksomhet 

Teknisk og økonomisk beskrivelse av anlegget, herunder den fysiske utfØrelse av 
anlegget 

Anleggets innpassing i lokal energiplan og til eventuelle større interkommunale 
eller regionale fjernvanneanlegg 

Planlagt tidspunkt for påbegynnelse og fullførelse av anlegget 

Innvirkning på allmenne interesser og mulige avbøtende tiltak 

Innvirkning på private interesser, herunder grunneiernes og andre rettighetshaveres 
interesser 

Behov for tillatelser etter annen lov, herunder forholdet til forurensningsloven, lov 
om brannfarlige varer, plan- og bygningsloven, m.v. 

Opplysninger om priser og andre leveringsvilkår dersom søkeren forutsetter at det 
innføres vedtekt om tilknytningsplikt etter plan- og bygningslovens § 66a. 

Når det gjelder de generelle opplysninger som søknaden skal inneholde, vises til kap. 3 
foran. A v spesielle forhold for fjernvanneanlegg kan nevnes: 

* 

* 

* 

* 

Søknaden skal gi opplysninger om fjernvannemarkedets antatte utvikling over tid 
og hvilken utbyggingsplan det legges opp til. De kostnadsforutsetninger som er lagt 
til grunn for anvendte energikilder skal angis. Ved anslag over fjernvanne
potensialet skal det realiserbare enøk-potensialet komme til fradrag. Videre skal 
søknaden inneholde en vurdering av fjernvanneanlegget mot alternative oppdek
kingsmuligheter, inklusive enøk-tiltak hos forbrukerne og en vurdering av mulig 
tilpassing til større interkommunale eller regionale fjernvanneanlegg. 

Det skal opplyses hvordan søkeren imøtekommer krav i andre lover, som forurens
ningsloven, plan-og bygningsloven, lov om brannfarlige varer og kulturminneloven. 

Med søknaden skal følge kart og tegninger som viser fjernvanneanleggets plas
sering og utførelse. 

Eventuell søknad om vedtekt etter plan- og bygningslovens § 66a skal sendes 
vedkommende kommune(r). 
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6. EKSPROPRIASJONSSØKNADER 

Ved bygging av elektriske anlegg eller fjernvarmeanlegg må utbygger skaffe nødvendig 
grunn og rettigheter for anleggene. Dette kan skje gjennom frivillige avtaler eller 
ekspropriasjon. 

Samtidige søknader 

I alminnelighet bør det gjøres forsøk på komme fram til frivillige avtaler. I større eller 
kompliserte saker hvor det er tvil om minnelig avtale om avståelse av rettigheter kan 
oppnås ovenfor alle grunneiere, bør det imidlertid søkes om ekspropriasjonstillatelse 
samtidig som det søkes om konsesjon. 

På denne måte unngås flere behandlingsrunder. I tillegg vil de berørte grunneiere og 
rettighetshavere kunne uttale seg om inngrepet samtidig med høring av andre uttalepaner. 
Dette forutsetter imidlertid at utbygger sender ut varsel til grunneierne (se nedenfor) 
samtidig med innsending av konsesjonssøknad. 

Hvis det antas nødvendig å søke om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, bør 
dette gjøres samtidig med ekspropriasjonssøknaden. I brevet til grunneierne og rettighets
haverne må utbygger da gjøre spesialt oppmerksom på at en også søker om forhåndstil
tredelse og be om eventuell uttalelse til dette. 

Etter at rettskraftig ekspropriasjonstillatelse foreligger og skjønn er begjært, kan det så 
utstedes tillatelse til forhåndstiltredelse. Skulle det være særlig viktig å komme raskt igang 
med anlegget og prosedyren med å få begjært skjønn er tidkrevende, kan det gis forhånds
tiltredelse før skjønn er begjært. Slik begjæring må da være gjort innen 3 måneder. 

Innholdet i ekspropriasjonssøknaden 

Oreigningslovens § 11 har følgende bestemmelser om innholdet i ekspropriasjonssøknader: 

I søknad som vert lagd fram for Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 
5 - skal det, så langt råd er, vera gjort greie for kven oreigningsinngrepet råkar, 
kva det går ut på og inngrepsføremålet. Med kart eller rit (skisse) må det likeins 
vera gjort greie for kva markestykke saka gjeld. Dessutanmå det så langt det let 
seg gjera, vera oppgjeve korleis stykket ligg til, kor stort det er, kva slag det er av 
og kva det no vert nytta til. 

Kravene til opplysninger i konsesjons- og ekspropriasjonssøknader er langt på vei 
sammenfallende. En felles søknad om konsesjon og ekspropriasjon skal i tillegg til de 
opplysninger som er angitt foran (kap. 3 og 5) inneholde følgende: 



25 

* Beskrivelse av ekspropriasjonsinngrepet dersom dette ikke framg:1r tilstrekkelig 
klart av selve konsesjonssøknaden. Som nevnt i oreigningslovens § 11, skal det 
bl.a. gjøres rede for hva slags arealer som søkes ekspropriert og nåværende bruk: av 
disse. Dette vil særlig være aktuelt n:1r det er tale om erverv av varig eiendoms
eller bruksrett til vedkommende areal. Ved ekspropriasjon av tomt til eksempelvis 
en transfonnatorstasjon, skal tomtestørrelsen oppgis og kart med inntegnet 
eiendomsgrense vedlegges. 

* Liste over grunneiere/rettighetshavere som ekspropriasjonsinngrepet er rettet mot. 
l tillegg angis gårds- og bruksnummer for vedkommende eiendommer. l de deler 
av landet hvor det er reindri.f4 betraktes vedkommende reinbeitedistrikter som 
rettighetshavere og må følgelig tas med i listen. 

Søkeren må selv forelegge ekspropriasjonssaken, inklusiv spØrsmålet om forhånds
tiltredelse, for de grunneiere og rettighetshavere som berøres, jf. oreigningslovens §§ 12 
og 25. Det bør settes en frist for uttalelse. Kopi av korrespondansen med grunneierne
/rettighetshaverne sendes NVE sammen med søkerens kommentarer. 

Fylkesmennene fikk den 05.11.82 bemyndigelse til å avgjøre ekspropriasjonssaker som 
gjelder fordelingsanlegg med inntil 22 kV nominell spenning og som omfattes av 
områdekonsesjon. I slike tilfeller skal søknad og Øvrig underlag sendes fylkesmannen i 
vedkommende fylke, jf. NVEs rundskriv av 29.12.82. 
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7. BEHANDLINGSRUTINER. ANTALL EKSEMPLARER 

Anleggskonsesjon 

Søknaden blir av NVE sendt fylkesmannen med anmodning om å innhente uttalelser fra et 
antall nærmere angitte høringsinstanser. Berørte kommuner og fylkeskommuner er i tillegg 
til fylkesmannen alltid høringsparter. Avhengig av anleggets art kan i tillegg bl.a. følgende 
være aktuelle: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Fylke s landbruks styret 
Områdestyret for reindriften 
Fylkesfriluftsnemnda 
Fylkesforeningen av Norges Naturvernforbund 
Norske Turistforeningers Forbund 
Norsk Ornitologisk Forening 
Eventuelt interkommunalt friluftsråd m.v. 

Fylkesmannen oversender uttalelsene til NVE og avgir samtidig sin egen uttalelse. 

Avhengig av de interesser som berøres, kan det i tillegg være aktuelt for NVE å innhente 
uttalelser direkte fra bl.a. Forsvarets Overkommando, Norske Reindriftsamers Lands
forbund, berørte everk m.v. 

I forbindelse med utsendelsen til kommunene, vil det i de fleste større saker bli bedt om at 
søknaden legges ut til offentlig ettersyn. NVE vil i så fall sørge for at søknaden blir 
kunngjort i Norsk Lysingsblad og i en eller flere aviser i distriktet. 

Som det framgår av lovens § 2-2, kan utleggelse, kunngjøring og høring unnlates "når det 
finnes ubetenkelig": Når det planlagte tiltak forventes å ha små konsekvenser for omgiv
elsene, kan NVE bestemme at høring m.v. er unødvendig. 

NVE behøver som regel 3 eksemplarer av søknaden for sin interne behandling. Nødvendig 
antall eksemplarer i tillegg anslås etter det som er nevnt ovenfor. I saker som krever 
ekstern høring vil det kunne være behov for 15 eksemplarer, i større kraftledningssaker 
opptil 25. 

Omrddekonsesjon. 

Søknaden blir vanligvis forelagt vedkommende kommune(r) og fylkeskommune til 
uttalelse. Det kan også være aktuelt å be om uttalelse fra vedkommende fylkes omfattende 
eller regionale engrosverk. Dreier det seg om kortvarige fornyelser eller utstedelse av nye 
konsesjoner pga. en selskapsomdannelse som allerede er behandlet av kommunale eller 
fylkeskommunale organer, anses det som regel unødvendig med høring. Likeså vil det 
sjelden være aktuelt å kunngjøre eller legge søknader om områdekonsesjon ut til ettersyn. 



Nødvendig antall eksemplarer når søknaden berører en kommune vil normalt være 5. 
Berøres flere kommuner økes antallet tilsvarende. 

Fjernvarmeanlegg 
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Behandlingsrutinene vil i store trekk følge samme mønster som for elektriske anlegg, men 
som regel med færre høringsinstanser. Søkeren bør i det enkelte tilfelle forespørre NVEs 
Energiavdeling om nødvendig antall søknads eksemplarer. 



Vedlegg 



NORGES 
VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 

V/ltret 

Deres ref. 

4085 E-85 
KJW/MA 

Vedlegg 1 

V ti dato 5fde 

13.01.1986 

RUNDSKRIV TIL ELEKTRISITETSVERK 
OG ANDRE SOM SØKER KONSESJON FOR 
ELEKTRISKE ANLEGG SAMT BERØRTE 
TEKNISKE ETATER 

KONSESJONSBEHANDLING ETTER ELEKTRISITETSLOVEN 
TEKNISKE ETATER 

Energidirektoratet har vurdert om det er hensiktsmessig å overføre 
noe av behandlingen i forbindelse med konsesjonssøknader til 
elektrisitetsverkene selv. Mht. elektriske anlegg er forholdet 
til de tekniske etater Statens vegvesen, Kystverket, Norges 
Statsbaner, Luftfartsverket og Televerket for det vesentlige 
regulert gjennom egne lovbestemmelser. Egne tillatelser eller 
godkjennelser gis av disse etater. Elektrisitetsverkene har i 
mange tilfelle direkte kontakt med etatene i forbindelse med 
planleggingen. Dette gjelder bl.a. når anlegg bygges i medhold 
av områdekonsesjon. Energidirektoratet har forelagt nedenfor 
nevnte ordning for de tekniske etatene og Norges Energiverkfor
bund, som alle har stilt seg positive. 

Følgende ordning bes derfor gjennomført: 

Elektrisitetsverkene forelegger selv sØknaden for de tekniske 
etater som berØres av anlegget, og mottar direkte svar. 
Elektrisitetsverkene sender deretter svarene samlet til NVE, 
som tar dem i betraktning før NVE's tillatelse'meddeles. 
Dersom etaten ikke kan akseptere anlegget eller har vesent
lige merknader, bØr gjenpart av uttalelsen eller egen 
henvendelse umiddelbart gå til NVE. 

, 
Dersom nye trasealternativer eller byggesteder blir tatt opp 
under konsesjonsbehandlingen,vil NVE be elektrisitetsverket 
forelegge alternativene for nevnte etater. 

For å kunne avgi en tilfredsstillende uttalelse og se saken 
i sin fulle sammenheng, må nevnte etater få hele sØknaden og 
ikke bare de detaljer som angår vedkommende etat. Det må i 
tillegg gis de nødvendige spesielle opplysninger som ved
kommende etat krever. 

Køi .... _ 

Middellhuns gat- 29 

....... 
Boks 5091 Maj, 

<m1 Oslo 3 

T'" 
71912 NVeSO N 

.3IJll._. 
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Samtidig som sØknad på vanlig måte sendes NVE, blir søknad i 
henhold til ovenstående å sende direkte til følgende adresser med 
anmodning om uttalelse når etaten blir berørt av anlegget: 

Statens vegvesen, 
vegkontoret i vedkommende fylke 

Kystverkets distriktskontor (det/de som blir berØrt): 

Kystverket 1. distrikt, Postboks 545, 4801 Arendal. 
Tlf. 041-26074: Omfatter fylkene langs kysten fra Østfold 
til og med Vest-Agder. (Svenskegrensen - Ana Sira). 

Kystverket 2. distrikt, Postboks 466, 5501 Haugesund. 
Tlf. 047-12555. Omfatter fylkene Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane (Ana Sira - Stadt). 

Kystverket 3. distrikt, Postboks 3025, 6001 Alesund. 
Tlf. 071-21146. Omfatter fylkene Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (Stadt - Leka). 

Kystverket 4. distrikt, Postboks 23, 8310 Kabelvåg. 
Tlf. 088-78000. Omfatter Nordland fylke (Leka - Tjeld
sundet/Andøy). 

Kystverket 5. distrikt, Postboks 319, 9751 Honningsvåg. 
Tlf. 084-72866. Omfatter fylkene Troms og Finnmark. 
(Tjeldsundet/Andøy - Grense Jakobselv). 

Norges Statsbaner, hovedadministrasjonen 
Postboks 9115 Vaterland 
0134 OSLO 1 

Luftfartsverket, hovedadministrasjonen 
Postboks 18· 
1330 OSLO LUFTHAVN 

Televerket, Sør distrikt 
Postboks 1514 Myrene 
480 l ARENDAL 

Televerket ber om at den uformelle kontakt som har vært mellom 
elektrisitetsverket og det lokale teleområde før sØknad fore
ligger, opprettholdes selv om den formelle kontakt nå blir 
ovennevnte adresse. 

OVennevnte ordning gjøres gjeldende inntil videre med virkning 
fra mottagelsen av dette rundskriv. 

Aet~ 

Gjenpart: Berørte departementer 
Fylkesmennene 
Norges Energiverkforcund 



NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Rundskriv til energiverk 
og andre som søker konsesjon 
for elektriske anlegg 

Vår ref. 
5831/91/661.0 
ER/ASE 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
Asle Selfors/ER 
(02) 959197 

ELEKTRISKE ANLEGG OG FJERNV'ARMEANLlCGG 
MELDING OG UNDERSØKELSER TILKNYTTET KULTURMINNER 

I 

Vedlegg 2 

Vår dato 
01.12.91 

Deres dato 

Etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 8 skal 
utbygger melde fra til kulturminnemyndighetene om planlagte 
tiltak. Dette gjelder alle planer som omfatter nye inngrep i 
terrenget og dermed kan virke inn på kulturminner. 

For "offentlige og større private tiltak" har utbygger etter 
§ 9 også plikt tll å få undersøkt om tiltaket kan virke inn på 
kulturminner. Kulturminnemyndighetene avgjør ved mottak av 
melding om slike undersøkelser skal foretas før utbygging 
igangsettes. 

Il 

Kontakt med kulturminnemyndighet2ne og igangsettelse av 
eventuelle undersøkelser bør inngå i planleggingsfasen av et 
prosjekt. 

I konsesjonssøknaden skal det orienteres om den gjennomførte 
eller planlagte kontakt med kulturminnemyndighetene. 
Uttalelser fra disse myndigheter skal legges ved søknaden 
eller ettersendes NVE. 

Pålagte kulturminneundersøkelser skal normalt være avsluttet 
før konsesjon gis. 

Ved utbygging innen rammen aven områdekonsesjon skal 
uttalelser fra kulturminnemyndighetene foreligge, og eventuelle 
pålagte undersøkelser være avsluttet, før anleggsarbeidene tar 
til. 

Kontoradresse. Middelthunsgate 29 
Postadresse. Postboks 5091. Maj. 

0301 Oslo 3 

Telefon: (02) 95 9595 
Telefax (02) 95 90 00 

Telex. 79397 NVEO N 

Bankmro 0629.05.75026 
Postgiro.· 0803 5052055 
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Ved planlegging av nye tiltak er den aktuelle fylkeskommune 
rette adressat for henvendelser tilknyttet melding og 
undersøkelser. 

For tiltak i de fire nordligste fylkene og i visse kommuner i 
Sør-Trøndelag og Hedmark skal utbygger i tillegg gi melding 
til samiske kulturminnemyndigheter. Disse er: 

For Finnmark: Samiid Vuorka-Davvirat, Karasjohka 
For Troms og Nordland sør til Rana: Samisk forvaltningsenhet, 

Tromsø Museum 
Fra og med Rana og sørover: Saemien Sijte, Snåsa 

Kommuner i Sør-Trøndelag og Hedmark med samiske kulturminner: 

Sør-Trøndelag: Ørland, Rissa, Bjugn, Af jord, Roan, Osen, 
Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Mitre Gauldal, 
Selbu og Tydal. 

Hedmark: Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset og Os. 

Kulturminneansvarlige ved fylkeskommunene vil kunne svare på 
spørsmål tilknyttet meldeplikt, undersøkelser og rette 
myndighet. 

IV 
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Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv av 31.10.85 om 
forholdet til kulturminneloven. 

Med hilsen 
Energiavdelingen 

:1ltR~ 
seksjonssjef 



NVE 
NORGES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

Rundskriv til everk, 
kommuner, fylkesmenn mm. 

OMRÅDEKONSESJONER. 

Vår ref. 
5832/91/661.0 

EK/KJW/ 

Deres ref. 

Saksbehandler: 
K.J.Warloe,E 
(02) 959307 

Vedlegg 3 

Vår dato 

01.12.91 

Deres dato 

AVTALER OM ANLEGG OG FORSYNING PÅ TVERS AV OMRÅDEGRENSENE 

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 04.02.88, 
Områdekonsesjoner. Endring av vilkår mm. 

Bakgrunn 
Normalt skal et everk med områdekonsesjon selv bygge ut nett 
og levere energi til abonnenter innenfor konsesjonsområdet. 

I spesielle tilfelle kan det være hensiktsmessig at naboverket 
forsyner enkelte eller et fåtall abonnenter. Etter tidligere 
regler måtte dette verket søke om å få endret grensene for 
egen områdekonsesjon eller søke om anleggskonsesjon utenfor 
eget område. Ved rundskriv 04.02.88 ble det åpnet mulighet 
for en forenklet behandling ved at naboverket med samtykke fra 
NVE kunne bygge slike anlegg i medhold av sin områdekonsesjon. 

Nye bestemmelser 
Med bakgrunn i ny energilov gjøres følgende bestemmelser 
gjeldende: 

l. Everk med områdekonsesjon gis adgang til å inngå avtale med 
naboverket om at det overtar forsyning aven eller et fåtall 
abonnenter når dette finnes hensiktsmessig. 

2. Det forutsettes å fremgå klart av avtalen at forpliktelsene 
som everket med områdekonsesjon har, skal ivaretas av 
naboverket. Dette gjelder forpliktelser overfor myndigheter, 
grunneiere, andre berørte og abonnenter i henhold til 
konsesjonen. Avtalen bør også ha med bestemmelse om hvordan 
partene skal forholde seg ved eventuelt fremtidig behov for 
utvidelse av abonnenttallet og forsterkning av forsyningen 
i det aktuelle området. 

brev\rundskr2.kjw 

Kontoradresse: Middelthunsgate 29 
Postadresse: Postboks 5091, Mai 

0301 Oslo 3 

Telefon. (02) 95 9595 
Telefax: (02) 95 90 00 

Telex: 79397 NVEO N 

Bankmro' 0629,05,75026 
Postgiro. 0803 5052055 
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3. Avtale som er inngått etter pkt.l. oversendes NVE av den 
avtalepart som har områdekonsesjon for det område avtalen 
gjelder. NVE forbeholder seg rett til å be om endringer av 
avtalen, eller til å underkjenne avtalen og be om at søknad om 
endring av konsesjonsgrensene innsendes. Dersom partene ikke 
har mottatt annen beskjed fra NVE innen 4 uker etter at 
avtalen er oversendt, kan den ansees som godkjent. 

4. Det everket som har påtatt seg forsyning i henhold til pkt. 
1 ovenfor, forelegger plane~ for nye anlegg for berørte 
instanser og parter både innen eget område og i det området 
avtalen gjelder for. Samtidig orienteres de som berøres av 
planene om avtale som er inngått i henhold til pkt.l. 

Elektrisitetstilsynet 
For ordens skyld 
synet nå er egen 
anlegg i henhold 
anlegg følger de 
fastsetter. 

Med hilsen 

it~gen 

seksjonssjef 

gjør vi oppmerksom på at Elektrisitetstil
etat under Kommunaldepartementet. Melding av 
til Forskrifter for elektriske forsynings
bestemmelser som Elektrisitetstilsynet 

#!:.~ !~~~~ver 

KOpi: Olje- og energidepartementet 
Miljøverndepartementet 
Landbruksdepartementet 
Norges Energiverkforbund 
Elektrisitetstilsynet (hovedkontoret og regionene) 



Vedlegg 4 

NORGES Var ref. Vår dato Side 

VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN 
2261 E-84 
K ... TW/RAH 22.10.1984 

RUNDSKRIV TIL ELEKTRISITETSVERK 
OG ANDRE SOM HAR OMRADEKONSESJON 

Deres ref. Deres dato 

OMRADEKONSESJONER I MEDHOLD AV LOV AV 19. JUNI 1969 NR. 65 VII 
HØRING FØR ARBEID MED NYE ANLEGG ELLER OMBYGGING SETTES I VERK 

I områdekonsesjoner gitt etter l. november 1975 er som spesielt 
vilkår bl.a. forutsatt at følgende skal være iakttatt før arbeid 
med nye anlegg eller ombygging settes i verk, jfr. pkt. 2B: 

Kommunale myndigheter, grunneiere og andre berørte skal være 
forelagt planene og gitt anledning til å uttale seg. Ved 
vesentlige innvendinger mot anlegget skal saken forelegges 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) til avgjørelse. 
NVE kan i enkelte tilfelle nedlegge forbud mot bygging av et 
anlegg. 

Det er na etablert miljøvernavdelinger underlagt fylkesmennene, og 
fylkesmennene har mottatt sirkulære 9. april d.å. fra Miljøvern
departementet om behandling av kraftledningssaker. Miljøvern
departementet anser miljøvernavdelingenes arbeidsområde berØrt av 
kraftledninger og har bedt NVE medvirke til at fylkesmennene 
v/miljøvernavdelingene blir forelagt planer om kraftledninger som 
ønskes bygget i medhold av områdekonsesjon. 

I samsvar med områdekonsesjonens pkt. 2B bestemmer NVE at fylkes
mannen v/miljøvernavdelingen forelegges planer for kraftledninger 
som skal bygges i medhold av områdekonsesjon før arbeid settes i 
verk. Vi forutsetter at fylkesmennene/miljovernavdelingene gir 
slike saker den nødvendige prioritet og en rasjonell behandling 

som ikke forsinker anleg~~~~~ 

~ Asbj~~ ~i~jar 
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Rundskriv til elektrisitetsverk 
og andre som har områdekonsesjon 

RETNINGSLINJER FOR MELDING TIL FYLKESMENNENE V/MILJØVERNAVDELINGEN 
OM HØYSPENNINGSANLEGG SOM SKAL BYGGES I MEDHOLD AV OMRÅDEKONSESJON 

Vi viser til rundskriv av 22.10.1984. 

I dette rundskriv ble det bl.a. bestemt at planer for anlegg som 
skal bygges i medhold av områdekonsesjon forelegges fylkesmannen 
v/miljøvernavdelingen til uttalelse. 

Det er reist spørsmål om hvor omfattende beskrivelsen av anlegget 
må være i meldingen. 

Spørsmålet er tatt opp med elverker, fylkesmenn og Norges Energi
verkforbund, og vi har utarbeidet følgende retningslinjer: 

l. Det er ønskelig at elektrisitetsverket tar uformell kontakt 
med miljØvernavdelingen så tidlig som mulig og før planer 
utarbeides for å få informasjon av betydning for plan
leggingen. 

2. Melding til fylkesmannen/miljøvernavdelingen i.h.t. rundskriv 
av 22.10.84 skal med mindre annet er avtalt i.h.t. pkt. 5, 
inneholde følgende opplysninger: 

2.1 Beliggenhet, avmerket på hensiktsmessig oversiktskart, f.eks. 
m 1:50 000. 

2.2 Beskrivelse av ledning: Lengde, spenning, ledningstverrsnitt, 
luftledning/kabel, mastemateriale, mastebilde, ryddebelte/
byggeforbudsbelte. 

2.3 Eventuelle spesielle forhold av interesse for miljøvern
avdelingens saksområde, herunder friluftsliv, vern av land
skap, dyre- og fugleliv, spesielle naturforekomster etc. 

2.4 Kart i målestokk 1:5 000 (ev. 1:2 000 eller 1:10 000) der det 
nye anlegget (med ev. alternativer) tegnes inn med rødt og 
bestående anlegg med sort. Anlegg som skal fjernes tegnes inn 
med grønn farge. 

Meldingen sendes i l eks. eller etter avtale med miljØvern
avdelingen. 

KontOl1ldres .. 

Mlddelthuns gate 29 
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3. Melding behØves ikke sendt for 

3.1 Kabelanlegg. 

3.2 Luftledning i industriområder eller i tettsteder/regulert 
boligområde der kommunen har gitt tillatelse. 

3.3 Stolpetransformatorer/mastetransformatorer i eksisterende 
ledningsnett. 

Dersom kabel eller luftledning (jfr. 3.1-3.2) berØrer friom
råder, friluftsområder, parkområder, vassdrag, våtmarksområder 
eller andre områder hvor elektrisitetsverket antar at det kan 
være spesielle friluftsinteresser eller landskapsmessige/ 
naturfaglige verneinteresser, må melding likevel sendes. 

4. Behandling av meldingen hos fylkesmannen/miljøvernavdelingen: 

Det forutsettes at fylkesmannen/miljøvernavdelingen uttaler 
seg om planene snarest og normalt innen 3 uker etter at 
meldingen er mottatt. Dersom det er behov for å foreta 
befaring, innhente ytterligere opplysninger o.l. slik at 
forsinkelser kan oppstå, forutsettes at miljøvernavdelingen 
snarest og senest innen samme frist gjør elektrisitetsverket 
oppmerksom på dette. Saken behandles deretter så snart som 
mulig. 

5. Disse retningslinjer er ikke til hinder for at det kan treffes 
avtale mellom elektrisitetsverkene og fylkesmannen/miljøvern
avdelingen om enklere ordninger for meldinger som gir til
fredsstillende behandling. 

6. Elektrisitetsverket skal som utgangspunkt legge et helhetssyn 
til grunn for sin planlegging, hvor fordelen for elektrisi
tetsforsyningen veies mot ulempene for grunneiere og rettig
hetshavere, næringsinteresser og almenhetens interesser, 
herunder verneinteressene. 

7. Hvis det er vesentlige innvendinger mot anlegget som elektri
sitetsverket ikke finner å kunne imøtekomme, skal saken 
i.h.t. områdekonsesjonsvilkårene forelegges NVE til 
avgjØrelse. 

"'/u-J,/,~ 
Vinjar 

;~ 
J. Warloe 

KOpi: Fylkesmennene 
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