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Praktisk informasjon om innsending
og behandling av søknader
Krav til innsending av søknaden
Søknaden med vedlegg skal sendes digitalt til nve@nve.no. Søknaden skal være en egen pdf, og
alle vedlegg skal legges ved som separate vedlegg i pdf-format. Vi ber om en søkbar pdf-fil, og
ikke en scannet versjon av dokumentet. Eventuell signering av søknad sendes i eget
oversendelsesbrev.
Det anbefales at filene som sendes inn er mindre enn 70 MB, og store filvedlegg bør deles der
dette er hensiktsmessig. Kontakt NVE for opplysning om praktiske forhold vedrørende
innsending av søknad, herunder hvor mange papireksemplarer det er behov for.
Søknader med store mengder dokumenter bør også sendes per post til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo

Kart
Kart over de planlagte anleggene må vedlegges konsesjonssøknaden. Det må minst være et
oversiktskart som viser hele det konsesjonssøkte anlegget. For større anlegg bør det også legges
ved detaljkart der dette er hensiktsmessig. Kartene skal ha god bakgrunn, som Kartverket N50
eller lignende. Aktuelle stedsnavn og stedsnavn som det refereres til i teksten må fremkomme
på kartet.
Søker skal også oversende shape-filer med ledningstraséalternativer inntegnet til NVE. Disse
skal blant annet publiseres i NVE Atlas i forbindelse med offentlig høring av søknaden.
For mer informasjon om krav til kart og shape-filer, se kapittel 5.10.

Om høring av søknaden
NVE foretar elektronisk høring av meldinger og søknader ved å gjøre søknaden med eventuelle
vedlegg, tilgjengelig på internett. Søknader vil normalt kunngjøres i avisen, og legges ut til
offentlig ettersyn i berørte kommuner. Det sendes ut et brev til alle aktuelle høringsinstanser om
at søknaden er på høring, og det settes en frist for å uttale seg til NVE. Fylkesmannen,
fylkeskommuner og kommuner er alltid høringsparter. Avhengig av anleggets art, får i tillegg
aktuelle frivillige organisasjoner, foreninger, berørte kraftselskaper eller andre som
representerer grupper som har interesse i saken, orientering om søknaden tilsendt.
Når det planlagte tiltak forventes å ha små konsekvenser for omgivelsene, kan NVE bestemme
at høring er unødvendig, jf. energiloven § 2-1 der det framgår at utleggelse, kunngjøring og
høring kan unnlates "når det finnes ubetenkelig". Søknader om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse skal alltid sendes på høring til berørte parter, jf. ekspropriasjonsloven §§ 12
og 25.

Saksbehandlingstid
NVE mottar svært mange konsesjonssøknader. Da konsesjonsbehandlingen ofte vil være
tidkrevende, er det viktig at søknaden sendes inn i god tid før anlegget planlegges påbegynt.
Anslått saksbehandlingstid vil variere med størrelsen på saken, men under er estimert
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saksbehandlingstid for ulike sakstyper. Vi gjør oppmerksom på at anslaget er veiledende, og kan
endre seg.
• Mindre konsesjonssøknader uten behov for høring: 3-6 måneder
• Mindre konsesjonssøknader med høring: 6-12 måneder
• Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1-2 år
• Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2-4 år
NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet, og en eventuell klage medfører
ytterligere saksbehandlingstid.
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DEL I – GENERELL INFORMASJON
1 Konsesjonspliktige anlegg etter
energiloven
1.1 Hvilke anlegg og tiltak krever konsesjon?
Ifølge energiloven § 3-1 og energilovforskriften § 3-1 kreves det konsesjon for å bygge, eie
drive følgende anlegg:
 høyspente anlegg (spenning over 1000 V vekselstrøm eller 1500 V likestrøm)
 lavspente anlegg (spenning opp til og med 1000 V vekselstrøm eller 1500 V likestrøm)
Under er en nærmere oversikt over hvilke anlegg og tiltak som er konsesjonspliktige. Vær
oppmerksom på at kapittel 1.2 kan inneholde unntak fra hovedregelen om konsesjonsplikt nevnt
i kapittel 1.1. De to kapitelene må derfor ses i sammenheng. Ta kontakt med NVE ved tvil.
Følgende tiltak er konsesjonspliktige:
 Bygge nye elektriske anlegg (høyspente og lavspente). For oversikt over hvilke
komponenter i stasjoner som krever konsesjonsbehandling, se kap. 1.3.
 Overta drift av elektriske anlegg (høyspente og lavspente). For oversikt over hvilke
komponenter i stasjoner som krever konsesjonsbehandling, se kap. 1.3.
 Endringer av anlegg til nye tekniske spesifikasjoner. Eksempler er endring av
spenningsnivå og transformatorytelse.
 Endringer av et eksisterende anlegg som vil kunne gi endrede virkninger for allmenne og
private interesser. Dette gjelder selv om anlegget ikke er nøyaktig spesifisert i gjeldende
konsesjon. Eksempel er endring av mastetype, da dette kan medføre endrede visuelle
virkninger.
 Tiltak som medfører ny arealbruk. Eksempler er traséendringer utenfor eksisterende
rydde- og byggeforbudsbelte og utvidelse av gjerdet rundt en stasjon.
 Tiltak som medfører behov for ekspropriasjonstillatelse. Nødvendige kjørespor og
midlertidige veier/riggplasser innenfor rettighetsbeltet omfattes av konsesjon og
ekspropriasjonstillatelsen til en ledning. Permanente og midlertidige tiltak utenfor
rettighetsbelte til ledning eller stasjonsområde, som for eksempel anleggsveier og
riggområder, må spesifiseres i søknaden.
 Riving av anlegg med anleggskonsesjon, jf. energilovforskriften § 3-5 bokstav d.
 Beredskapstransformatorer som installeres i ny eller eksisterende transformatorcelle.
Gjelder uavhengig av om transformatoren er tilknyttet det elektriske anlegget.
 Midlertidige omlegging av ledninger/anlegg som berører arealer utenfor det eksisterende
rydde- og byggeforbudsbeltet.
 Bygg som er nødvendig for å huse og/eller drifte de elektriske anleggene.
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 Bygge permanente bianlegg som er nødvendige for de elektriske anleggene. Med bianlegg
menes blant annet veier, masseuttak, masselager, rigg- og anleggsplass og skredvoll.
 Å gjøre et midlertidig bianlegg (for eksempel vei eller masselager) permanent. For at
bianlegg skal kunne få konsesjon etter energiloven, må begrunnelsen for anlegget være at
konsesjonæren har behov for bianlegget til driften av anlegget. Dersom dette ikke er
tilfelle, kreves det tillatelse av kommunen etter plan- og bygningsloven.

1.2 Hvilke anlegg og tiltak krever ikke konsesjon?
Som hovedregel er følgende anlegg og tiltak ikke konsesjonspliktige:
 Drift og vedlikeholdsarbeid innenfor rammene av den gjeldende anleggskonsesjonen, for
eksempel utskifting av en eksisterende komponent med en lik komponent
 Bygge eller endre anlegg i stasjoner som faller inn under «nødvendige
høyspenningsanlegg», se kap. 1.3. Dersom etableringen av disse anleggene vil innebære
negative virkninger for private og allmenne interesser, for eksempel i form av økt støy, er
tiltaket likevel konsesjonspliktig
 Midlertidige tiltak for å gjenopprette forsyningen i en beredskapssituasjon, for eksempel å
sette inn en ekstra mast
 Ettermontering av forsert kjøling (vifter, væske) på transformatorer
 Beredskapstransformator som ikke er installert i transformatorcelle, for eksempel
oppbevart på lager
 Temperaturoppgradering av ledninger, der dette ikke medfører vesentlige virkninger for
allmenne eller private interesser
 Nedgraving av toppline, der dette ikke medfører vesentlige virkninger for allmenne eller
private interesser
 Bygge og drive høyspente forbruksanlegg (motorer, elektrokjeler og industriovner med
tilhørende transformatorer). NVEs praksis er at slike anlegg kan bygges og drives uten
konsesjon når de etableres inne i, eller i tilknytning til, eksisterende bygning, og de
elektriske anleggene ikke påvirker allmenne eller private interesser, herunder nettet og
andre nettkunder. Kontakt NVE for avklaring om anlegget krever konsesjon.
 Frittliggende bygg i tilknytning til egne eksisterende anlegg og på egen grunn, som ikke
skal brukes til bolig, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal
(BYA) på over 50 m². Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over
3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense.
 Bygg og utvidelse av eksisterende bygg som kun skal benyttes til anlegg med spenning
opp til og med 22 kV, og som eies og drives av områdekonsesjonær innenfor
områdekonsesjonærs konsesjonsområde, skal behandles i medhold av
områdekonsesjonsordningen. Dette gjelder også hvis utvidelsen skal foretas på bygg som
er gitt med anleggskonsesjon.
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 Når områdekonsesjonær står for bygging og drift av elektriske anlegg i vannkraftverk og
nettilknytningen (inntil 22 kV), er det praksis at det ikke behov for anleggskonsesjon for
de elektriske anleggene i kraftverket.
 Enkelte lavspente fordelingsanlegg er unntatt fra konsesjonsplikt, jf. energilovforskriften
§ 3-1 fjerde ledd:
o

Kundespesifikke anlegg. Dette er lavspente fordelingsanlegg som eies og
brukes av denne kunden selv. NVE praktiserer at hele anlegget må befinne seg
inne på denne kundens eiendom. Dette betyr at lavspenningsanlegg inne på
kundens eget industriområde, gårdstun og lignende, ikke trenger konsesjon.
Veilys er også omfattet av dette unntaket.

o

Lavspente fordelingsanlegg som fordeler fra et kraftverk til uttakskunder, der
kundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og
230 V. Hvis kraftverket er en annen juridisk enhet enn kraftverkseieren, vil
eventuell kraft levert til kraftverkseierens bolig inngå i de 200 A.

1.3 Søknadspliktige komponenter i stasjoner
Listen til venstre i tabellen nedenfor gir oversikt over hvilke komponenter i en stasjon
(transformatorstasjon, likeretterstasjon, omformerstasjon eller kraftverk) som er
søknadspliktige. Listen til høyre gir oversikt over hvilke komponenter som faller inn under
«nødvendige høyspenningsanlegg», og som hovedregel ikke er søknadspliktige å bygge eller
endre:
Søknadspliktige komponenter

Nødvendige høyspenningsanlegg

• Transformator

• Kabelforbindelser innenfor
stasjonsgjerdet

• Generator
• Omformeraggregat

• Transformatorer for stasjonenes egen
forsyning (stasjonstransformatorer)

• Likeretter

• Magnetiseringstransformatorer

• Bryterfelt

• Strøm- og spenningstransformatorer

• Samleskinner (ved doble samleskinner)

• Nødaggregater

• Reaktor
• SVC-anlegg/Statcom-anlegg

• Kondensatorbatterier med nominell
spenning opp til og med 22 kV

• Kondensatorbatteri

• Overspenningsavleder

• Fasekompensator

• Jordkniv

• Jordslutningsspole/nullpunktsreaktor
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2 Annet lovverk
2.1 Plan og bygningsloven
Anlegg som krever anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1, er unntatt fra plan - og
bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven § 1-3 siste ledd. Det er kun bestemmelsene om
konsekvensutredning i lovens kap. 14 og stedfestet informasjon i kap. 2 som gjelder for anlegg
med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1. Dette betyr at det kan gis konsesjon og bygges
anlegg uavhengig av planstatus, at det ikke skal lages reguleringsplan eller gis dispensasjon for
denne typen anlegg, og at det ikke kan vedtas planbestemmelser for dem. Anleggene skal senere
merkes av i kommunale planer med hensynssoner, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-8 og 12-6.
Kommuner og berørte statlige etater kan reise innsigelser mot konsesjonssøkte tiltak, jf.
energiloven § 2-1 sjuende ledd. Innsigelser må være fremmet innen høringsfristen satt av NVE.
Ved innsigelser skal Olje- og energidepartementet behandle saken etter at NVE har fattet
vedtak.
Tilhørende konstruksjoner og nødvendige bianlegg (adkomstveier, bygg, masselager m.m.) som
omfattes av konsesjonsbehandlingen er også unntatt fra plan- og bygningsloven. Slike anlegg
skal inntegnes på kart, gjennomgå offentlig høring og inkluderes i konsesjonsvedtaket. For de
fleste tiltak setter NVE som vilkår i konsesjonen at bygg skal utformes i tråd med relevante krav
i forskrift om tekniske krav til bygg, jf. byggteknisk forskrift av 19.06.2017 (TEK 17).
Etablering av anlegg i medhold av områdekonsesjon omfattes imidlertid av plan- og
bygningsloven. Det betyr at kommunene i slike saker selv bestemmer hvilken behandling de
ønsker for det enkelte anlegget.
For mer informasjon om energianlegg og forholdet til plan- og bygningsloven, se veileder
Energitiltak og plan og bygningsloven og Veiledning om tekniske krav til byggverk fra
Direktoratet for byggkvalitet.

2.1.1 Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav til konsekvensutredning ved planlegging av nye
kraftoverføringsanlegg. Kravene til prosess varierer med ledningens størrelse og forventede
virkninger:
•

Nye anlegg med spenning på minst 132 kV og lengde på mer enn 15 kilometer, og fornying
av anlegg med spenning minst 132 kV og mer enn 15 km ny trasé, omfattes av § 6 i forskrift
om konsekvensutredninger. Det innebærer melding av tiltaket og konsekvensutredning
basert på utredningsprogram fastsatt av NVE. NVE har utarbeidet en egen veileder for
utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg.

•

Alle øvrige kraftoverføringsanlegg omfattes av § 7 i forskriften og skal konsekvensutredes i
forbindelse med søknad, men er ikke meldingspliktige etter forskrift om
konsekvensutredninger. Dette omfatter:
o

Alle ledninger med spenning under 132 kV, uansett lengde
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o

Spenningsoppgraderinger 1 fra 66 til 132 kV, når det er mindre enn 15 km
kraftledning i ny trasé

o

Spenningsoppgraderinger fra 300 til 420 kV, når det er mindre enn 15 km ny trasé

Hvilke tema som det vil være nødvendig å utrede og beskrive i søknad, må vurderes fra sak til
sak med utgangspunkt i tiltakets omfang og plassering. En søknad som er utformet i tråd med
denne veilederen skal oppfylle forskriftens krav og gi NVE et tilfredsstillende grunnlag for å
behandle søknaden. Dersom høringen eller behandling av søknaden avdekker mangler ved
utredningene, vil NVE kreve supplerende utredninger.
Hvis tiltakshaver er i tvil om et planlagt prosjekt utløser krav om melding og
konsekvensutredning, eventuelt hvilke utredninger det vil være behov for, bør utbygger tidlig i
planleggingen ta kontakt med NVE for å få avklart forholdet til forskriften.
Miljødirektoratet har laget en veileder om anerkjent metodikk og databaser for innlegging av
data for konsekvensutredninger.

2.2 Ekspropriasjonsloven
2.2.1 Ekspropriasjon
Ved bygging av energianlegg som krever anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1, må
tiltakshaver skaffe nødvendig grunn og rettigheter for anleggene. Dette kan enten skje gjennom
frivillige avtaler eller ekspropriasjon.
Regler om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse er hjemlet i lov om oreigning av fast eigedom
av 23.10.1959 (ekspropriasjonsloven). Som hovedregel bør det gjøres forsøk på å komme frem
til minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere før det søkes om ekspropriasjon
etter ekspropriasjonsloven § 2. NVE anbefaler at dette gjøres i forbindelse med erverv av
eiendommer til stasjoner, andre punktinngrep og korte ledningsanlegg.
Dersom partene ikke er kommet til enighet om en minnelig avtale, kan det søkes om
ekspropriasjon samtidig med søknad om konsesjon. I kraftledningssaker er det naturlig å vente
med å inngå minnelige avtaler til konsesjonsspørsmålet er avgjort, og det er avklart hvilken
trasé som får konsesjon.
Det kan bare gis samtykke til ekspropriasjon dersom det er sannsynlig at inngrepet uten tvil er
til mer nytte enn til skade. NVE foretar en interesseavveining mellom samtlige skader og
ulemper ekspropriasjonsinngrepet vil medføre, og den nytten som oppnås med
ekspropriasjonsinngrepet.
NVEs vedtak om samtykke til ekspropriasjon gir grunnlag for å kreve skjønnssak for
domstolene for utmåling av vederlag for inngrepet.

2.2.2 Forhåndstiltredelse
Dersom det er behov for å sette i gang byggearbeidene før skjønn er avholdt, kan tiltakshaver
søke om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25.
1

Med spenningsoppgradering menes å øke driftsspenningen ved å:
• bygge om eksisterende ledning (sette inn ekstra isolatorskåler)
• bygge ny ledning i eksisterende trasé, der eksisterende ledning rives først
• bygge ny ledning ved siden av eksisterende ledning, som deretter rives
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Hvis det også søkes om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25, bør dette gjøres
samtidig med ekspropriasjonssøknaden
Utgangspunktet er at NVE bare gir samtykke til forhåndstiltredelse etter at det er begjært
skjønn, jf. ekspropriasjonsloven § 25. I spesielle saker kan NVE likevel samtykke til
forhåndstiltredelse før skjønn er begjært når vilkårene i ekspropriasjonsloven § 25 er oppfylt.

2.3 Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter
beslutninger som har virkninger for naturen.
Loven fastsetter alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk, og skal samordne forvaltningen
gjennom felles mål og prinsipper. Prinsippene i naturmangfoldloven skal trekkes inn NVEs
skjønnsmessige vurdering gjennom konsesjonsbehandlingen. Gjennom konsesjonsbehandlingen
skal tiltakshaver legge frem informasjon som gjør at NVE kan vurdere tiltaket opp mot
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12, som NVE vil legge til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet.

2.4 Vannressursloven
Tiltakshaver må avklare hvorvidt det omsøkte elektriske anlegget kan gi konsekvenser for
vassdrag eller vanntilknyttede organismer, jf. vannressursloven § 8. Dette gjelder spesielt for
kabler som krysser eller går i nærheten av vassdrag, transformatorstasjoner i nærheten av
vassdrag, masselager og veier i nærheten av vassdrag, men også ledninger hvor mastepunkter
kan bli stående i nærheten av vassdrag. Eventuelle vassdrag i nærheten av anlegget det søkes
om, skal vises på kart i søknaden.
Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven
kapittel 2, og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i
vannressursloven § 5 som pålegger at vassdragstiltak og tiltak som berører vassdrag skal
planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og
private interesser. Vi viser også til § 11 som stiller krav til at det skal opprettholdes «et
begrenset naturlig vegetasjonsbelte [kantvegetasjon]». Det er Fylkesmannen som eventuelt kan
gi dispensasjon fra dette kravet.
Dersom allmenne interesser tilknyttet vassdraget kan bli berørt av tiltaket, kan dette utløse
konsesjonsplikt etter vannressursloven, jf. § 8. Ved tvil, bør NVE forelegges planene for en
vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven. Vannressurslovens bestemmelser ivaretar
de allmenne interessene i vassdraget, og tiltakshaver er selv ansvarlig for eventuelle skader og
ulemper for de private interessene i vassdraget som følger av tiltaket.

2.5 Kulturminneloven
Informasjon om kjente kulturminner og kulturmiljø skal omtales i søknad om konsesjon etter
energiloven. Informasjonen må være av en slik art at den danner et tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for å kunne fatte vedtak i saken. I henhold til kulturminneloven § 9 plikter
tiltakshaver ved planlegging av offentlige og større private tiltak å undersøke før anleggsstart
om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Potensielle utbyggere skal
henvende seg til fylkeskommunens kulturminneforvaltning og ev. Sametinget. Dersom tiltaket
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kan skade automatisk fredete kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra vedkommende
myndighet.
Sametinget er samisk kulturminnemyndighet og forvalter samiske kulturminner som automatisk
fredete bygninger, automatisk fredete arkeologiske kulturminner og utvalgte kulturmiljøer. Det
samiske forvaltningsområdet for kulturminner omfatter i hovedsak Finnmark, Troms, Nordland,
Trøndelag, i tillegg til deler av Hedmark og Møre og Romsdal, jf. St.meld. nr. 31 (2018–2019).
For kulturminner i sjø, er det de arkeologiske museene som er ansvarlig myndighet. For
sjøkabelanlegg eller andre anlegg i sjø, skal de arkeologiske museene kontaktes på lik linje med
fylkeskommunens kulturminneforvaltning.
Alle fysiske inngrep som kan påvirke kulturminner/kulturmiljøer, skal avklares i medhold av
kulturminneloven. Før bygging av anlegget skal det være gjennomført undersøkelser i
planområdet for å avdekke mulige konflikter med automatisk fredete kulturminner
(kulturminneloven § 9). I saker hvor NVE setter vilkår om utarbeidelse av miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA-plan), skal forholdet til kulturminneloven § 9 være avklart før godkjenning
av MTA-planen. Direkte konflikter mellom det planlagte tiltaket og automatiske fredete
kulturminner må avklares gjennom en dispensasjonssøknad etter kulturminneloven.
Dispensasjonssøknad gjelder også for nyere tids kulturminner som er vedtaksfredet av
kulturminnemyndighetene.
For mer informasjon, se veilederen Hensynet til kulturminner og kulturminner ved etablering av
energi- og vassdragsanlegg (2/2004).

2.6 Andre relevante lover
Forvaltningsloven gir rammer for NVEs saksbehandling. Loven inneholder regler om klage på
vedtak, habilitet, foreløpig svar, innsyn i dokumenter m.m. og kommer i tillegg til
saksbehandlingsreglene i f.eks. energiloven. Offentlighetsloven bestemmer at alle
saksdokumenter er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan
kreve innsyn i dokumentene.
Oppføring av kraftoverføringsanlegg må også avklares mot en rekke sektorlover og forskrifter,
som for eksempel forurensningsloven, forskrift om merking av luftfartshinder, forskrift om
konsesjon for landingsplasser, havne- og farvannsloven, veiloven, jernbaneloven,
havenergiloven og reindriftsloven. Det kan også være en rekke andre lovverk som kommer til
anvendelse.

3 Prosess for behandling av
søknader
3.1 Anleggskonsesjon
Søknader om anleggskonsesjon for nye nettanlegg vil kunne følge noe forskjellige
behandlingsprosesser, avhengig av type og størrelse på tiltaket. Dette kapitlet gir en oversikt
over behandlingsprosessen for ulike sakstyper.
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Kraftledninger med spenning lavere enn 132 kV, kraftledninger med spenning fra og med
132 kV og lengde under 15 km, transformatorstasjoner, koblingsstasjoner o.a.:
For nye anlegg som ikke kan bygges i medhold av områdekonsesjon, sendes konsesjonssøknad
til NVE for behandling. NVE sender søknaden på offentlig høring og tar stilling til om tiltaket
er tilstrekkelig utredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 3. NVE fatter vedtak i
medhold av energiloven  Saksgang A.
Kraftledninger med spenning 132 kV eller høyere og lengde over 15 km:
Etter § 6 c), jf. vedlegg I i forskrift om konsekvensutredninger skal en kraftledning med
spenning på 132 kV eller høyere, meldes og konsekvensutredes dersom den vil bli over 15 km
lang i ny trasé. NVE gjennomfører høringer, fastsetter utredningsprogram og fatter vedtak 
Saksgang B.
Kraftledninger med lengde over 20 km og spenning 300 kV eller høyere:
For store kraftledningsanlegg skal det utarbeides en konseptvalgutredning som redegjør for
behov og alternative konsepter, jf. forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet
etter energiloven. Planlegger av denne type anlegg skal sørge for en ekstern kvalitetssikring av
behov og konseptvalg. Prosessen følger videre saksgang med konsekvensutredning. NVE
sender innstilling til OED, og Kongen i statsråd fatter vedtak om konsesjon.  saksgang C.
Oppgradering av eksisterende anlegg:
Spenningsoppgradering av kraftledninger til 132 kV eller fra 300 kV til 420 kV er meldepliktig
dersom dette medfører bygging av ny ledning i ny trasé som er lengre enn 15 km.  Saksgang
B.
Spenningsoppgradering av kraftledninger fra 66/132 kV til 300/420 kV i eksisterende trasé er
alltid meldepliktig dersom traseen er lengre enn 15 km  Saksgang B.
Øvrige spenningsoppgraderinger skal utredes i sammenheng med konsesjonssøknad til NVE, og
saksgang uten melding følges  Saksgang A.
Nettilknytning av større vannkraftverk (over 10 MW)
I saker der det søkes om konsesjon for overføringsanlegg i sammenheng med søknad om
kraftutbygging etter vassdragslovgivningen, skal søknadene som regel sendes samtidig eller
som en samlet søknad, jf. energiloven § 2-1 fjerde ledd. Ved usikkerhet omkring de tekniske
spesifikasjonene for kraftverksinstallasjonene, kan det om nødvendig tas forbehold om senere
justeringer. I saker med nettilknytning av vannkraftverk der NVE sender innstilling til OED
etter vassdragslovgivningen, skal NVE sende innstiling for nettilknytningen samtidig.
Nettilknytning av små vannkraftverk (under 10 MW)
I saker der det er behov for å søke om konsesjon for nettilknytning av små kraftverk og
elektriske anlegg i kraftverket, bør søknader om kraftverket og nettilknytningen sendes
samtidig. Dersom områdekonsesjonær står for bygging og drift av elektriske anlegg i
vannkraftverk og nettilknytningen (inntil 22 kV), er det praksis at det ikke behov for
anleggskonsesjon for de elektriske anleggene i kraftverket.
Nettilknytning av vindkraftverk
I saker der det er behov for å søke om konsesjon for overføringsanlegg for tilknytning av
vindkraftverk, bør søknader om vindkraftverket, nettilknytningen og eventuelle oppgraderinger i
overliggende nett sendes samtidig.
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Saksgang A: Konsesjonssøknad
Søknad

Tiltakshaver sender inn søknad om anleggskonsesjon etter energiloven.
NVE vurderer om det er behov for å sende søknaden på høring til
aktuelle høringsinstanser. For mindre saker kan høring unnlates, jf.
energiloven § 2-1 femte ledd.
Høringen blir annonsert i aktuelle aviser og i Norsk lysingsblad. Søknaden

Høring

med eventuelle vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i kommunen og
på NVEs internettside, konsesjonssaker på høring. NVE vurderer også om
det er behov for å arrangere møter med lokale myndigheter og åpne
folkemøter om søknaden. NVEs praksis for høringsfrist er 6-8 uker.

Vedtak/
innstilling

Hvis det i løpet av prosessen har kommet fram momenter som bør
undersøkes nærmere, kan NVE be tiltakshaver om tilleggsopplysninger.
eller supplerende utredninger. Når NVE mener at tiltaket er tilstrekkelig
opplyst fatter vi et vedtak.

Eventuelle klager på NVEs vedtak skal stiles til Olje- og

Ev.
klagebehandling

energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene
inneholder opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve
vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes
klagene til Olje- og energidepartementet til klagebehandling.
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Saksgang B: Melding etter forskrift om konsekvensutredninger
En melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. I meldingen skal

Melding

tiltakshaver redegjøre for tiltaket og gi en foreløpig vurdering av mulige
virkninger for omgivelsene. Meldingen skal inneholde et forslag til
utredningsprogram for hvilke temaer som tiltakshaver mener må utredes
videre.
Høringen blir annonsert i aktuelle aviser og i Norsk lysingsblad.

Høring

Søknaden med eventuelle vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i
kommunen og på NVEs internettside, konsesjonssaker på høring. NVE
arrangerer møter med lokale myndigheter og åpne folkemøter om
meldingen. Høringsfristen er minimum 6 uker.
På bakgrunn av innkomne uttalelser, forslag til utredningsprogram og

Utredningsprogram

egne vurderinger fastsetter NVE et utredningsprogram. I tillegg til de
generelle utredningskravene i forskrift om konsekvensutredninger,
beskriver utredningsprogrammet spesifikke tema knyttet til den aktuelle
saken, som tiltakshaver skal utrede nærmere. Utredningsprogrammet
fastsettes normalt innen 10 uker etter høringsfristen.

Søknad med KU

Tiltakshaver sender inn konsekvensutredning og søknad om
anleggskonsesjon etter energiloven. NVE sender søknaden med
konsekvensutredning på høring til aktuelle høringsinstanser.
Høringen blir annonsert i aktuelle aviser og i Norsk lysingsblad. Søknaden

Høring

med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i kommunen og
på NVEs internettside, konsesjonssaker på høring. NVE arrangerer møter
med lokale myndigheter og åpne folkemøter om søknaden. NVEs praksis
for høringsfrist er 6- 8 uker.
Hvis det i løpet av prosessen har kommet fram momenter som bør

Vedtak/
innstilling

undersøkes nærmere, kan NVE be tiltakshaver om tilleggsutredninger.
Når NVE mener at tiltaket er tilstrekkelig opplyst, fatter vi et vedtak.

Eventuelle klager på NVEs vedtak skal stiles til Olje- og

Ev.
klagebehandling

energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene
inneholder nye opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve
vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes
klagene til Olje- og energidepartementet til klagebehandling.
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C: Saksgang med konseptvalgutredning og konsekvensutredning
Konseptvalgutredningen skal redegjøre for behov og alternative

Konseptvalgutredning

konsepter. Konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres av eksterne. Oljeog energidepartementet avgir en uttalelse om behov og konseptvalg
basert på konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen.

En melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. I meldingen skal

Melding sendes
NVE

tiltakshaver redegjøre for tiltaket og gi en foreløpig vurdering av mulige
virkninger for omgivelsene. Meldingen skal inneholde et forslag til
utredningsprogram for hvilke temaer som tiltakshaver mener må utredes
videre.
Høringen blir annonsert i aktuelle aviser og i Norsk lysingsblad.

Høring

Søknaden med eventuelle vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i
kommunen og på NVEs internettside, konsesjonssaker på høring. NVE
arrangerer møter med lokale myndigheter og åpne folkemøter om
meldingen. Høringsfristen er minimum 6 uker.
På bakgrunn av innkomne uttalelser, forslag til utredningsprogram og

Utredningsprogram

egne vurderinger fastsetter NVE et utredningsprogram. I tillegg til de
generelle utredningskravene i forskrift om konsekvensutredninger,
beskriver utredningsprogrammet spesifikke tema knyttet til den aktuelle
saken, som tiltakshaver skal utrede nærmere. Utredningsprogrammet
fastsettes normalt innen 10 uker etter høringsfristen.

Søknad med KU

Tiltakshaver sender inn konsekvensutredning og søknad om
anleggskonsesjon etter energiloven. NVE sender søknaden med
konsekvensutredning på høring til aktuelle høringsinstanser.
Høringen blir annonsert i aktuelle aviser og i Norsk lysingsblad. Søknaden

Høring

med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i kommunen og
på NVEs internettside, konsesjonssaker på høring. NVE arrangerer møter
med lokale myndigheter og åpne folkemøter om søknaden. NVEs praksis
for høringsfrist er 8 uker.

Innstilling til
OED

Hvis det i løpet av prosessen har kommet fram momenter som bør
undersøkes nærmere, kan NVE be tiltakshaver om tilleggsutredninger.
Når NVE mener at tiltaket er tilstrekkelig opplyst sendes NVEs
vurderinger av søknaden til Olje- og energidepartementet.

Vedtak i Kongen
i statsråd

Innstillingen behandles i Olje- og energidepartementet. Kongen i
statsråd fatter vedtak om konsesjon etter energiloven § 3-1. Vedtaket
kan ikke påklages.
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3.2 Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse
Dersom det søkes om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse samtidig som det søkes om
anleggskonsesjon, vil NVE normalt behandle søknadene samtidig. Ved separat søknad om
ekspropriasjon og forhåndstiltredelse behandler NVE slike søknader fortløpende. Egne søknader
om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse følger behandlingsprosessen beskrevet som saksgang
A ovenfor. Søknadene sendes alltid på høring, og NVE vil vanligvis fatte vedtak om samtykke
til ekspropriasjon først.
Vedtak om forhåndstiltredelse fattes normalt ikke før skjønn er begjært, dvs. etter at samtykke
til ekspropriasjon er gitt. Tiltakshaver har ett års frist til å begjære skjønn, jf.
ekspropriasjonsloven § 16. Dersom ettårsfristen ikke overholdes, må tiltakshaver sende ny
søknad om ekspropriasjon.
NVEs samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse kan påklages til Olje- og
energidepartementet på samme måte som konsesjonssaker. Dersom ekspropriasjonstillatelsen
blir påklaget, vil Olje- og energidepartementet fatte førstinstansvedtak om forhåndstiltredelse.
Dette er et vedtak som ikke kan påklages, jf. forvaltningslovforskriften § 22 b).

4 Forarbeider
Som en del av forarbeidene til en søknad bør tiltakshaver ha varslet grunneiere/rettighetshavere
og berørt(e) kommune(r) om planene. Videre bør tiltakshaver også ha vært i kontakt med
Fylkesmannens beredskapsavdeling, Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunens
kulturminneavdeling m.m. for innsamling av eksisterende informasjon om planområdet.
Dialogen med grunneiere/rettighetshavere kan f.eks. startes med et informasjonsmøte dersom
det søkes om ekspropriasjonstillatelse.
Valg av tekniske løsninger og tilknytningspunkt til eksisterende nett bør diskuteres med berørte
nettselskaper og det utredningsansvarlige selskapet i området, iht. til forskrift om
energiutredninger. For anlegg i regional- og transmisjonsnettet må tiltakshaver ta kontakt med
Statnett som systemansvarlig selskap, for å få veiledning om hvilke tekniske løsninger som vil
kunne bli vedtatt etter forskrift om systemansvaret § 14.
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DEL II – INNHOLD I SØKNADEN
5 Innhold i konsesjonssøknaden
Søknaden bør i hovedsak utformes etter oppsettet i denne veilederen og med de hovedpunktene
som er angitt. Selv om et tema anses uaktuelt, bør likevel inndelingen i hovedpunkter beholdes,
samtidig som det kort begrunnes hvorfor dette tema ikke omtales nærmere. Dersom NVE krever
ytterligere opplysninger, vil NVE etterspørre dette særskilt. Gjelder søknaden et anlegg med
ingen eller uvesentlige virkninger for omgivelsene, kan disposisjonen for en enkel søknad i
vedlegg 1 brukes.
Tiltakshaver bør legge vekt på at språk og utforming er lettfattelig. Søknaden sendes som
hovedregel på offentlig høring og må gi allmennheten en god oversikt over hva det søkes om.
Kraftsensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2. Der
dette ikke er avgjørende for å begrunne eller beskrive et nytt tiltak for allmennheten, bør
funksjon, viktighet og konsekvenser ved utfall av enkeltkomponenter i eksisterende anlegg i
størst mulig grad unntas offentlighet. I søknaden bør det imidlertid være en generell beskrivelse
av svakheter i eksisterende nett, som for eksempel at eksisterende anlegg nærmer seg teknisk
levealder, at eksisterende overføringskapasitet ikke møter framtidige behov eller krav til
redundans, eller at det i gitte driftssituasjoner oppstår problemer.
Informasjon som skal skjermes, men som er relevant for NVEs konsesjonsbehandling, legges
ved søknaden som separate vedlegg og merkes med «Underlagt taushetsplikt» med henvisning
til relevant lovverk. Dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon skal
passordbeskyttes ved elektronisk oversendelse, jf. kbf. § 6-3.

5.1 Sammendrag
 Det må utformes et kort, ikke teknisk sammendrag i begynnelsen av søknaden slik at det
blir lettere for interesserte å sette seg inn i saken. Sammendraget bør inneholde en kort
beskrivelse av hva det søkes om og hvor anleggene ligger, inkludert kart. Begrunnelsen
for søknaden bør også fremkomme.

5.2 Generelle opplysninger
 Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, organisasjonsform og kontaktperson
 Hvilken tillatelse som søkes, med lovhenvisning (energiloven § 3-1, ev.
ekspropriasjonsloven § 2 nr.19 og forhåndstiltredelse § 25 og ev. plan- og bygningslovens
forskrift om konsekvensutredninger)
 Henvisning til gjeldende konsesjoner som påvirkes av omsøkte tiltak, med henvisning til
dokumentets dato og NVE-referanse
 Eventuelle samtidige søknader eller allerede gitte tillatelser etter vassdragslovgivningen
eller annet lovverk
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 Opplysninger om eier- og driftsforhold av det omsøkte anlegget
 Spesifisering av nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter etter annet lovverk
 Tidsplan for gjennomføring, inkludert planlagt tidspunkt for påbegynnelse og idriftsettelse
av anlegget

5.3 Beskrivelse av anlegget
Type anlegg:
Kraftledninger
(luftledning, jord- sjøog hengekabel)

Beskrivelse av:
 Lengde, nominell spenning, tverrsnitt og materialvalg for
strømførende liner og eventuelle topp/jordliner
 Overføringskapasitet (MVA) og termisk grenselast (A). Antatt
belastning ved makslast og ved maksproduksjon (MVA).
 Dersom det søkes om flere traséalternativer, må disse beskrives
og vurderes. Prioritering av alternativene skal fremgå.
 Stedsangivelse (fra – til). Aktuelle traseer vises på kart.
 Masteutførelse, gjennomsnittshøyde, maksimal mastehøyde og
materialvalg (masteskisse/illustrasjon vedlegges)
 Bruk av ulike mastetyper på delstrekninger skal vurderes. Det
må gjøres en sammenligning av de ulike mastetypene, herunder
tekniske forskjeller og kostnader.
 Muffehus og/eller overgang kabel/ledning
 Rydde- og byggeforbudsbelte

Kraftverk

 Beliggenhet, maksimal effekt, tilgjengelig effekt under høylast,
midlere årlig produksjon
 Generatorer, hver med ytelse (MVA) og spenning (kV)
 Transformatorer, hver med ytelse (MVA) og omsetning (kV)
 Antall og type bryterfelt (både innendørs og utendørs) med
nominell spenning (kV). Det skal fremgå om anlegget er
luftisolert eller GIS-anlegg, hvis sistnevnte skal
isolasjonsmedium oppgis.
 Samleskinne. Spesifiseres med spenning (kV)

Transformatorstasjoner,
koblingsstasjoner,
omformerstasjoner og
likeretterstasjoner

 Stasjonens beliggenhet
 Transformatorer, hver med ytelse (MVA) og omsetning (kV)
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 Omformeraggregater, hver med ytelse (MVA) og omsetning (kV
 Likerettere, hver med ytelse (MVA) og omsetning (kV)
 Antall og type bryterfelt med spenning (kV). Det skal fremgå
om anlegget er luftisolert eller GIS-anlegg, hvis sistnevnte skal
isolasjonsmedium oppgis.
 Samleskinne. Spesifiseres med spenning (kV).
 Antall og type kompenseringsanlegg, herunder reaktorer/SVCanlegg/kondensatorbatterier/fasekompensator. Ytelse (MVAr)
og spenning (kV) skal beskrives.
 Antall og type jordslutningsspoler/nullpunktsreaktorer. Ytelse og
spenning skal beskrives.
Systemjording

 Ved utvidelse eller endring av nettstruktur i spolejordet nett, må
ladeytelse og behov for spoleytelse alltid vurderes. Framtidige
utvidelser eller endring av nettstruktur må vurderes i forhold til
kjente planer. Behov for tilrettelegging for framtidig overgang til
direktejording bør vurderes.

Riving

 Dersom det skal rives anlegg skal dette beskrives i søknaden.
 I saker hvor et nytt tiltak forutsetter eller legger til rette for
riving av anlegg som tilhører andre konsesjonærer, må det
legges ved signert avtale mellom partene om overtakelse av
anlegget og overtakelsestidspunkt.

Bygninger

 Bygninger beskrives (antall etasjer, størrelse i kvm.) og
plasseringen skal vises på kart. Fasadetegninger vedlegges.
Materialbruk og farger beskrives.

Veier

 Permanente veier som er nødvendig til bygging- og drift av
anlegget beskrives i konsesjonssøknaden og vises på kart.
Veiens lengde og bredde skal fremgå.
 Midlertidige veier som det er behov for ekspropriasjonstillatelse
til, beskrives på samme måte som permanente veier.
 Om det er behov for kjørespor, midlertidige veier og riggplasser
i ledningstraseen, skal dette framgå av søknaden.

Masseuttak og
masselagring

 Permanente masseuttak og masselagre beskrives med areal,
høyde over opprinnelig terreng og volum, og vises på kart. For
masselager skal type masse beskrives. Detaljutforming kan
fremgå av MTA-plan.
 Midlertidige masselagre som det er behov for
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ekspropriasjonstillatelse til, skal beskrives på samme måte som
permanente masselagre.
Rigg- og
anleggsplasser og
landingsplasser for
helikopter

 Permanente riggplasser som er nødvendig til bygging- og drift
av anlegget skal beskrives og vises på kart.
 Midlertidige riggplasser som det er behov for
ekspropriasjonstillatelse til, skal beskrives og vises på kart.
 Landingsplasser for helikopter som det er behov for
ekspropriasjonstillatelse til, skal beskrives og vises på kart. Også
der landingsplassen ligger på en riggplass.

Skredvoll

 Skredvoller for sikring av elektriske anlegg. Beskrives med
høyde over opprinnelig terreng og volum, og vises på kart.

Anlegg for
overvannshåndtering

 Løsninger for håndtering av overflateavrenning på egen tomt
skal beskrives.

5.4 Begrunnelse for søknaden
Det må gis en begrunnelse for søknaden, der behovet for anlegget kommer tydelig frem.
Følgende punkter bør besvares:
a. Hvorfor bygge anlegget og hva er konsekvensen dersom det ikke bygges?
b. Hvilken innvirkning har anlegget på forsyningssikkerhet?
c. Hvis relevant: hvordan legger anlegget til rette for ny produksjon og forbruk?
d. Hvilken innvirkning har anlegget på eksisterende og fremtidig nettstruktur?
e. Er det andre tiltak som har betydning for omsøkt anlegg?
I punkt d og e skal det refereres til gjeldende kraftsystemutredning og eventuelle andre utførte
nettanalyser. Endringer sammenlignet med kraftsystemutredningen skal begrunnes.

5.4.1 Nullalternativ
Nullalternativet er referansen de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Dette er en
minimumsløsning som sørger for å overholde alle forskrifter og regler. Nullalternativet
inkluderer derfor nødvendig vedlikehold, investeringer og -oppgraderinger i hele tidsperioden
som forutsettes i analysen. Dersom nettinvesteringer begrunnes i forsyningssikkerhet/økt
forbruk kan nullalternativet være å ikke foreta noen investering. Hensikten med nullalternativet
er å kunne avgjøre om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å foreta en investering i forhold til
dagens situasjon.
Dersom søker mener at det ikke finnes noe reelt nullalternativ, må dette begrunnes.
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5.4.2 Vurdering av alternative systemløsninger
Når det finnes et behov for investeringer i nett kan det være ulike systemløsninger som kan løse
dette. Ulike alternative systemløsninger skal beskrives i tillegg til eventuelle ulike
trasealternativer.
Eksempler på ulike alternative systemløsninger kan være om det er mulig med tiltak på andre
nettnivåer, endring av systemspenning eller tiltak andre steder i nettet.
Dette er informasjon som beskrives i kraftsystemutredningene og eventuelt
konseptvalgutredninger. Vurderte alternative systemløsninger skal også komme frem i søknader
om konsesjon, slik at det er synlig hvilke systemløsninger som er vurdert i saken og hvorfor en
velger å søke om ett eller flere alternativer.
En vurdering av optimalt investeringstidspunkt bør også beskrives.
I konsesjonssøknaden må følgende punkter besvares:
 Ulike systemløsninger som ivaretar behovet må beskrives. Hvis det ikke finnes noen
alternativer må dette begrunnes.
 Valg av foretrukket/omsøkt systemløsning må begrunnes. Det må komme fram hvorfor
dette er bedre enn de andre mulige systemløsningene.

5.4.3 Teknisk/økonomisk vurdering
Kostnader og nyttevirkninger av det omsøkte anlegget og andre vurderte alternativer (både
systemløsninger og ev. trasealternativer) skal inngå i konsesjonssøknaden. Nullalternativet er
referansen som både det søkte tiltaket og andre alternativer skal sammenlignes med. Tabellen
under angir hvilke kostnader og nyttevirkninger som skal vurderes i en søknad om konsesjon.
Kostnader og nyttevirkninger skal oppsummeres i tabeller som vist i vedlegg 2.
Kostnader og
nyttevirkninger
Investeringskostnader

Beskrivelse
 Investeringskostnadene for alle vurderte alternativer
inkludert nullalternativet skal legges ved søknaden.
 Kostnadsoverslaget må spesifiseres for de enkelte
anleggene, f.eks. ledning, kabel, transformator og
koblingsanlegg
 Det må fremkomme hvor kostnadstallene er hentet fra,
hvordan de er beregnet og hva som er lagt til grunn i
vurderingene.

Drift- og
vedlikeholdskostnader

 årlige driftskostnader kan beregnes som 1,5 % av
investeringskostnaden eller på grunnlag av egne
erfaringstall

Endring i nettap

 Skal beregnes i de sakene der nettap er viktig for valg av
alternativ og begrunnelse av behov
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 Det skal gjøres en kvalitativ vurdering i saker der det
ikke er avgjørende for saken
 For å gjøre beregninger kan REN-planbokens metode
eller andre egnete metoder basert på lastflytberegninger
brukes. Det må fremgå i søknaden hvordan
beregningene er gjort.
Endring i avbruddskostnader

 Skal beregnes der det er viktig for valg av alternativ og
begrunnelse av behov
 Beregningene skal i utgangspunktet gjøres med KILEsatser. Andre satser kan benyttes, men må da begrunnes.
NVEs modell for beregning av avbruddskostnader finnes
på NVEs nettsider.

Estimat av endringer i
flaskehalskostnader

 Skal oppgis i saker der det er relevant. Dette vil i
hovedsak gjelde transmisjonsnettsaker, der en bygger
ledninger mellom ulike prisområder.

Sparte
spesialreguleringskostnader
Verdien av ny produksjon

 Skal oppgis i saker der det er relevant.
 Skal beregnes i saker som legger til rette for tilknytning
av ny produksjon
 For å beregne verdien av ny produksjon kan NVEs
kraftprisbane i NVEs kraftmarkedsanalyse brukes.

Restverdi

 Dersom anlegget har en teknisk levetid utover
analyseperioden, skal restverdien beregnes.
 Skal beregnes dersom det er avgjørende valg for
alternativ. For eksempel dersom det er ulike
investeringstidspunkt for alternativene

Sparte reinvesteringer

 Beregnes i saker der det er relevant

Kostnader knyttet til riving

 Beregnes i saker der det er relevant

Anleggsbidrag

 Dersom det skal tas anleggsbidrag for hele eller deler av
investeringen, skal dette beskrives.

Ekstern finansiering

 Ved ekstern finansiering av anlegg, for eksempel ved
kabling eller flytting av eksisterende luftledning, må
betalingsvilje fra nyttehaver tilsvarende samtlige
merkostnader forbundet med tiltaket dokumenteres.
Søker må også estimere reinvesteringskostnad og
økonomisk restlevetid for luftledningen.
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5.4.4 Nettkapasitet
Dersom søknaden innebærer tilknytning av ny produksjon eller nytt forbruk, skal søknaden angi
om det er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende nett. Dokumentasjon fra berørte nettselskaper
(områdekonsesjonær/regionalt nettselskap/ Statnett) vedlegges. Berørte nettselskap har i sin tur,
plikt om å forhøre seg om tiltaket vil utløse investeringer i overliggende nett, jf.
tilknytningsplikten.
Behov for forsterkninger i distribusjons-, regional- og transmisjonsnett som følge av den nye
produksjonen eller forbruket skal beskrives.
Dersom det skal tas anleggsbidrag for hele eller deler av investeringen, skal det opplyses om
dette.

5.5 Utførte forarbeider
 Kort redegjørelse for arbeidet i planleggingsfasen og hvilke instanser som er kontaktet.
 Sammendrag av eventuelle innhentede forhåndsuttalelser.
 Beskrivelse av alternative traseer/plasseringer som er vurdert, men ikke omsøkt, med
henvisning til kart. Det må gis en kort begrunnelse for hvorfor traseen/plasseringen er
utelatt.
 Redegjørelse om eventuelle konsekvensanalyser eller andre undersøkelser som er gjort for
å klarlegge mulige skadevirkninger av anlegget

5.6 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn
I konsesjonssøknaden skal miljøvirkninger av tiltaket og konsekvenser for arealbruk og
samfunnsinteresser beskrives. Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav til hva som skal
utredes i forbindelse med konsesjonssøknad for kraftledninger. Krav til innholdet i søknaden,
som er beskrevet i dette kapitlet, dekker forskriftens dokumentasjonskrav. Omtalen av det
enkelte tema i søknaden må tilpasses den aktuelle saken og er avhengig av tiltakets størrelse og
lokalisering, hvilke miljøverdier som vil påvirkes, omfang av virkninger mv.
For anlegg som omfattes av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger (krav til melding), vil det
gis spesifikke utredningskrav i utredningsprogrammet. I slike saker vil kravene i
utredningsprogrammet supplere dette kapitlet. Et sammendrag av de viktigste virkningene
anlegget kan få for miljø, naturressurser og samfunn skal likevel fremkomme i søknaden etter
energiloven, med henvisning til konsekvensutredningen for utfyllende informasjon.

Generelt om vurdering av virkninger fra tiltaket:
 Virkningene skal beskrives for både anleggs- og driftsfasen. Dette omfatter virkninger av
anleggsarbeid, som transport i terreng og med helikopter
 Avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfasen, må vurderes for alle relevante tema.
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Tema:
Arealbruk

Beskrivelse:
 Arealbehovet for de ulike delene av anlegget, f.eks. ledninger,
transformatorstasjoner, veier osv.
 Fordeling på arealtyper som båndlegges, herunder jord- og
skogbruksareal
 Omtale av areal som kreves for eventuelle utvidelser, ryddeog byggeforbudsbelter mv.
 Forholdet til andre offentlige og privat planer og ev. krav til
endring av gjeldende planer etter plan- og bygningsloven

Bebyggelse og bomiljø

 Visuelle virkninger for bebyggelse. Sees i sammenheng med
punkt om landskap.
 Anleggets avstand til eksisterende og planlagt bebyggelse
 Kartlegge bygg som kan bli eksponert for felt over 0,4
mikrotesla
 Konsekvenser for bebyggelse og bomiljø, samt mulige
avbøtende tiltak. Oppsummering av oppdatert kunnskap om
mulige helseeffekter av elektromagnetiske felt
 Vurdere tiltak for å redusere magnetfelt der det overstiger 0,4
mikrotesla ved boliger, barnehager og skoler.
 Støy fra anlegget og anleggsarbeid/transport, med henvisning
til Retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442)

Infrastruktur

 Virkninger for annen eksisterende og planlagt infrastruktur
(veier, jernbane, telenett, vann- og avløpsnett)
 Overvannsvirkninger på vann- og avløpsnettets kapasitet

 Virkninger for skipsfart og kaianlegg
Friluftsliv og rekreasjon

 Visuelle virkninger for friluftsliv og rekreasjon
 Virkninger for områder av vesentlig betydning for rekreasjon
og friluftsliv, f.eks. turstier, skiløyper, utsiktspunkt. Sees i
sammenheng med punkt om landskap.
 Konsekvenser av anleggsarbeid og terreng-/lufttransport

Landskap og
kulturminner

 Visuelle virkninger for landskap, kulturminner og
kulturmiljøer og eventuelle inngrep/direkte påvirkninger
 Hvordan den omsøkte mastetypen passer inn i landskapet
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 Nødvendige visualiseringer, tegninger og kartgrunnlag
vedlegges. For kraftledninger må visualisering av anlegget
vurderes i områder med bebyggelse og/eller kryssing av større
landskapsrom.
 Tiltak for å redusere synligheten av anlegget skal vurderes på
strekninger i områder der det vurderes å gi god effekt.
Eksempler på avbøtende tiltak kan være valg av
hensiktsmessig maste- og linetype, fargebruk, traséjusteringer,
begrenset skogrydding og vegetasjonsskjermer.
Naturmangfold

 Arter og naturtyper som berøres må fremgå. Konsekvenser for
rødlistearter, ansvarsarter, prioriterte arter og utvalgte eller
truede naturtyper skal vurderes.
 Konsekvenser for områder med stort biologisk mangfold
og/eller med særlig viktig økologisk funksjon
 Konsekvenser for særlig verdifulle naturområder, herunder
verdifulle naturtyper
 Andre konsekvenser for plante- og dyrelivet, f.eks. hjortedyr,
skogsfugl osv.
 Konsekvenser for områder som er vernet, midlertidig vernet
eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven eller
markaloven, samt ev. behov for søknad om dispensasjon fra
vernebestemmelser.
 Konsekvenser for vernede vassdrag og eventuelle virkninger
for laksebestander i nasjonale laksevassdrag og nasjonale
laksefjorder
 Påvirkning av sammenhengende naturområder med urørt preg
 Konsekvenser av anleggsarbeid og terreng-/lufttransport.
 Vurdere tiltak for å redusere negative virkninger for
naturmangfold, som for eksempel fugleavvisere eller tidspunkt
for og gjennomføring av anleggsarbeid.
 Kunnskap om naturmangfold skal i hovedsak bygges på
eksisterende dokumentasjon. Se kapittel 10.4 for oversikt til
hvor man kan finne informasjon.
 Det må fremgå hvor kunnskapen om naturmangfold er hentet
fra.
 Kart som viser registrert naturmangfold skal vedlegges.
Sensitiv informasjon om biologisk mangfold skal unntas
offentlighet i medhold av offentlighetsloven § 24 tredje ledd.
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Vassdrag og
vannressursloven

 Alle vassdrag i planområdet skal fremkomme på kart.
 Eventuelle påvirkninger på, og konsekvenser for, vassdrag og
vanntilknyttede organismer skal omtales.
 Eventuelle virkninger av overvannsavrenning for
vannforekomster og naboeiendommer skal beskrives. Tiltak
for å unngå å blokkere flomveier og øke avrenningen til
lavereliggende arealer, skal vurderes.
 Forholdet til § 11 i vannressursloven om kantvegetasjon skal
omtales.

Andre naturressurser

 Vesentlige endringer i ressursgrunnlag eller driftsforhold for
driftsenheter innen jordbruk og skogbruk
 Vesentlige endringer i ressursgrunnlag eller driftsforhold for
reindrift eller annen samisk utmarksnæring
 Ev. påvirkning av andre typer naturressurser

Samfunnsinteresser

 Tiltakets sysselsettingseffekter
 Antatt behov for varer og tjenester lokalt/regionalt både i
anleggs- og driftsfasen
 Ev. inntekter til lokalsamfunnet som følge av skatteregimet

Luftfart og
kommunikasjonssystemer

 Påvirkning på omkringliggende radaranlegg,
navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten
 Påvirkning på omkringliggende flyplasser og vurdering av om
tiltaket utgjør evt. andre hindringer for luftfarten
 Virkninger for andre kommunikasjonssystemer
 Identifisering av spenn som er merkepliktige etter forskrift om
rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Forurensning, klima og
miljømessig sårbarhet

 Risiko for utslipp og forurensning av luft, vann eller
grunn/sedimenter, som f.eks. støv fra anleggsarbeidet,
avrenning fra kreosotstolper og oljegruber i
transformatorstasjoner eller spredning ved tiltak i forurenset
grunn/sediment, skal vurderes.
 Ev. tiltak for å forhindre forurensning til bl.a.
drikkevannskilder og vassdrag skal beskrives.
 Vesentlig endring i utslipp av klimagasser
 Håndtering av avfall, dersom tiltaket vil generere store
mengder avfall
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 Ev. konsekvenser for miljømessig sårbarhet eller naturens
tålegrense i områder hvor det er fastsatt grenseverdier

5.7 Sikkerhet og beredskap
Anlegget skal prosjekteres, bygges, sikres og drives mv. i henhold til krav i
kraftberedskapsforskriften. Dette kapitlet utdyper de krav i kraftberedskapsforskriften §§ 5-1–
5-8 som er relevante i konsesjonsprosessen.
Vurdering av sikkerhet og beredskap
Generelt

 Det skal gjøres en vurdering av risiko for og konsekvenser av hhv.
naturgitt skade, belastninger og brukshindringer på anlegget. Med
naturgitt skade menes skred (snø, kvikkleire, jord, m.m.), flom,
stormflo, trefall, uvær (vind, nedbør, tordenvær, ising og salting
m.m.), skogbrann, hakkespett etc.
 Det skal gjøres en vurdering av anleggets omgivelser, plassering
og utforming for å ta hensyn til påregnelige risikoforhold, for
eksempel ved valg av dimensjonering, materialvalg, mastetype,
sikringstiltak. Eventuelt skal alternativer og kompenserende
sikrings- og beredskapstiltak vurderes.
 Tilgang til anlegget for reparasjoner og feilretting i ekstraordinære
situasjoner skal beskrives og vurderes. Reparasjonstider og behov
for reservemateriell og utstyr skal beskrives.

Spesielle vurderinger ved flom- og skredfare
Vurdere om anlegget
er utsatt for flom eller
skred

 Det skal gjøres en vurdering av om anlegget kan være utsatt for
flom eller skred. Vurderingen kan gjøres på bakgrunn av
aktsomhetskart i NVEs kartkatalog. Aktsomhetskart viser områder
som basert på en GIS-analyse kan være utsatte for flom eller
skred. I kartkatalogen ligger det også faresonekart. Faresonekart
inneholder en nærmere vurdering av konkrete områder, og
benyttes der dette er tilgjengelig.

Nærmere kartlegging
av flom- eller
skredutsatte anlegg

 For anlegg som kan være utsatt for flom eller skred, herunder
anlegg som befinner seg innenfor aktsomhetsområder for flom
eller skred, skal det utføres en nærmere kartlegging og vurdering
av fareområde og gjentakelsesfrekvens for hendelser.
 Kartleggingen skal utføres av for dette kvalifiserte personer.
Kartlegging av fare for flom og skred skal utføres med bakgrunn i
NVEs veiledningsmateriell, se https://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/
 For stasjoner skal det lages faresonekart som skal vise utbredelse

27

av skred- eller flomhendelser med årlig sannsynlighet på
henholdsvis 1/20, 1/200, 1/1000 for flom og 1/100, 1/1000,
1/5000 for skred 2. Andre årlige sannsynligheter kan brukes i
tillegg, der dette er hensiktsmessig.
 For ledninger skal det gjøres en vurdering av faren for at anlegget
kan skades av flom og skred, og konsekvensene av en slik
hendelse. For særlig utsatte strekninger bør det gjennomføres
nærmere kartlegging av fare for flom og skred.
Vurdere og begrunne
sikkerhetsnivå

 Tiltakshaver skal vurdere og begrunne hvilket sikkerhetsnivå det
planlagte anlegget bør tilfredsstille når det gjelder flom- og
skredfare.
 Energianlegg er unntatt fra plan- og bygningsloven og
byggteknisk forskrift. Kapittel 5 i kraftberedskapsforskriften setter
krav om sikring av energianlegg. Tiltakshaver skal gjøre en
vurdering av hvilket sikkerhetsnivå det planlagte anlegget bør ha,
med utgangspunkt i blant annet anleggets klasse etter
kraftberedskapsforskriften § 5-2, eventuell redundans i
kraftsystemet og konsekvens ved utfall. Anleggets viktighet for
kraftsystemet og samfunnsinteresser setter tilsvarende krav til
sikkerhetsnivå.
 For stasjonsanlegg er NVEs retningslinje at anlegg i klasse 3 etter
kraftberedskapsforskriften ikke bør være utsatt for høyere årlig
sannsynlighet enn 1/5000 for skred eller 1/1000 for flom. Anlegg i
klasse 1 og 2 etter kraftberedskapsforskriften bør ikke være utsatt
for høyere årlig sannsynlighet enn 1/1000 for skred eller 1/200 for
flom.

Vurdering av tiltak

 Hvis kartleggingen viser at anlegget ikke vil oppnå ønsket
sikkerhetsnivå, skal det gjøres vurderinger av tiltak for å sikre
anlegget, dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler
belastningene og/eller vurderes alternative plasseringer av
anlegget (f.eks. innendørs koblingsanlegg, mulighet for plassering
i fjellhall). Eventuelle ekstraordinære sikrings og beredskapstiltak
for å kompensere for høy risiko (f.eks. skredvoll, flomvern eller
reparasjonsutstyr) skal beskrives og eventuelt omsøkes som en del
av konsesjonssøknaden.

5.8 Offentlige og private tiltak


2

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

Tilsvarende som krav i TEK17 §§ 7-2 og 7-3.
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5.9 Innvirkning på private interesser


Erstatningsprinsipper for ulike typer eiendomsinngrep og rettighetserverv, for eksempel
for mastefester, klausulert areal og midlertidig arealbruk for ulike markslagstyper, skal
beskrives.



Det må klart framgå av søknaden hvor langt man er kommet i forsøket på å komme
frem til frivillige avtaler med grunneiere/rettighetshaverne. I deler av landet hvor det er
reindrift, skal vedkommende reinbeitedistrikter og/eller siidaer behandles på lik linje
med andre rettighetshavere.



For at NVE eventuelt skal kunne unnlate høring av søknaden, jf. energiloven § 2-1, må
bekreftelse på at avtaler er kommet i stand sendes inn før søknaden kan sluttbehandles.
Dette kan være aktuelt i mindre saker, som f.eks. utvidelser/ombygginger osv. av
eksisterende anlegg.



I saker hvor det er tvil om minnelig avtale om avståelse av grunn og rettigheter kan
oppnås med alle grunneiere, bør det søkes om ekspropriasjonstillatelse samtidig som det
søkes om konsesjon. Se informasjon om hva ekspropriasjonssøknader skal inneholde i
kap. 6.

5.10

Kart

Kart over de planlagte anleggene må vedlegges konsesjonssøknaden. Det må minst være et
oversiktskart som viser hele det konsesjonssøkte anlegget. For større anlegg bør det også legges
ved detaljkart der dette er hensiktsmessig.
Hovedtraséalternativer kan benevnes med tall eller bokstaver ut fra hvordan tiltakshaver
prioriterer alternativene. Alternativet med høyest prioritet kan f.eks. benevnes som alternativ 1
eller alternativ A, mens alternativet med nest høyest prioritet kan benevnes som alternativ 2
eller B osv. Eventuelle deltraseer som utgår fra hovedalternativene og benevnes med f.eks. alt.
1.2, alt. A-2 eller lignende. Det må tydelig fremgå hvilke alternativer som er omsøkt og hvilke
som eventuelt kun er vurdert. For søknader om nye transformatorstasjoner eller ombygging av
eksisterende transformatorstasjoner legges det ved situasjonsplan av den aktuelle
transformatorstasjonen med tydelig angivelse av plassering av de ulike hoveddelene av
stasjonen (transformator med ev. transformatornisjer, koblingsanlegg etc.), samt bygninger og
bianlegg som permanente og/eller midlertidige veier, riggplasser etc.
Detaljerte kart over jordkabler er kraftsensitiv informasjon, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2
bokstav e. Som hovedregel skal derfor kart som inneholder jordkabler ikke ha en større
målestokk (mer detaljert) enn 1:2000. Et jordkabelanlegg skal tegnes inn som én linje, en linje
som ikke er smalere enn hva som tilsvarer 3 meter i kartet ved målestokk 1:2000. Ta kontakt
med NVE for avklaring om det er behov for mer nøyaktig kartfesting av jordkabler.
Utover dette stiller NVE følgende krav til kart:


Kartene skal ha god bakgrunn, som Kartverket N50 eller lignende. Aktuelle stedsnavn
og stedsnavn som refereres i tekst må fremkomme på kartet.
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Kartene skal ha hensiktsmessig målestokk og klart vise det omsøkte anleggets
beliggenhet, samt eventuell plassering av vurderte, men ikke omsøkte alternativer.
Kartene skal være i farger, og ha nord-pil, tegnforklaring, målestokklinjal og dato.



Alternativene bør fortrinnsvis navngis i selve kartet. Dersom det ikke er mulig, må
alternativene ha en tydelig symbolisering som identifiseres i en tegnforklaring sammen
med kartet.

5.10.1

Shape-filer

Søker skal oversende shape-filer med ledningstraséalternativer inntegnet til NVE. Disse skal
blant annet publiseres i NVE Atlas i forbindelse med offentlig høring av søknaden.
Shape-filene skal være som følger:
• Type – polyline
• Geo-referert med datum: UTM/ETRS 1989 Zone 33N
• Linjeobjektene skal være naturlig oppdelt, eksempelvis fordelt som alternativ,
sjøkabel/jordkabel/luftledning etc. Dersom f.eks. kun ett luftledningsalternativ er
omsøkt, skal shapefilen bestå av ett linjeobjekt
• Navnet på shape-filen må ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å
• Shape-filene oversendes på e-post i zip-format (komprimert) til ansvarlig saksbehandler.

5.11

Vedlegg til søknaden
NB! Alle vedlegg skal legges ved som separate vedlegg i pdf-format.

Type vedlegg:

Merknad:

Konsekvensutredning

 Fagrapporter som er utarbeidet i forbindelse med
konsekvensutredningen skal vedlegges

Kart

 Se kap. 5.10

Visualiseringer og
tegninger

 Visualiseringer
 Flyfotografier eller oversiktsbilder tatt i terrenget kan vedlegges.
 Tegninger av anleggets ytre utforming og terrengmessige
plassering
 For bygninger tilknyttet transformatorstasjoner mv. må det
vedlegges fasadetegninger/illustrasjoner og situasjonsplan som
viser plassering av anlegg, inkl. omsøkte bianlegg. Mål og
dimensjoner må fremgå.
 For kraftledninger vedlegges masteskisse av bæremast,
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forankringsmast, vinkelmast og kabelmast. Høyde og bredde på
mastene oppgis i tillegg til byggeforbudsbeltet.
Detaljskjema
(forenklet
enlinjeskjema)

 Detajlskjema som viser nettstrukturen i området (med og uten
tiltaket) skal legges ved i et separat vedlegg som merkes unntatt
offentlighet.
 For stasjoner skal et detaljskjema vise generatorer,
transformatorer, effektbrytere, samleskinner og
kompenseringsanlegg, med spenningsnivå, ytelse og eierforhold.
 For ledninger skal et detaljskjema vise tverrsnitt og lengde, med
spenning, overføringskapasitet og eierforhold.
 For regionalnettsanlegg og transmisjonsnettanlegg bør skjemaet
være på samme detaljeringsgrad som detaljskjemaene Statnett
som systemansvarlig utarbeider etter energilovforskriften § 6-3.

Innhentede uttalelser

 Dersom det er innhentet uttalelser fra offentlige etater, selskaper,
grunneiere mv. skal dette vedlegges.

Teknisk-økonomisk
vurdering

 Utfylte tabeller med teknisk-økonomisk vurdering, se vedlegg 2.
 Kostnadsoverslaget må spesifiseres for de enkelte anleggene,
f.eks. ledning, kabel, transformator og koblingsanlegg.
 Det må fremkomme hvor kostnadstallene er hentet fra, hvordan de
er beregnet og hva som er lagt til grunn i vurderingene.
 Mer detaljerte kostnadsestimater kan vedlegges og merkes unntatt
offentlighet hvis ønskelig.

Liste over berørte
grunneiere og
rettighetshavere

 Liste over berørte eiendommer, som kun inneholder
eiendommenes gårds- og bruksnummer

Melding om sikring
av konsesjonspliktige
anlegg

 Skjema vedlegges søknaden, se kapittel 8.

 Liste over berørte eiendommer, med eiendommenes gårds- og
bruksnummer, og grunneier- og rettighetshaveres navn og
adresser. Pga. personvernhensyn er denne listen kun til intern bruk
i NVE.

 Skjema om klassifisering av anlegg etter
kraftberedskapsforskriften
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6 Innhold i søknad om
ekspropriasjon
Kravene til opplysninger i ekspropriasjonssøknader er langt på vei sammenfallende med krav til
konsesjonssøknader. I tilfeller der det søkes samtidig om konsesjon og ekspropriasjon trenger
man ikke gi samme informasjon flere ganger.
En søknad om samtykke til ekspropriasjon etter ekspropriasjonsloven § 11 skal inneholde
følgende:
Tema:

Beskrivelse av:

Info om søker

 Søkers navn, forretningsadresse og organisasjonsnummer

Beskrivelse av hva
tiltaket går ut på

 Teknisk beskrivelse av anlegget
 Ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett. Ved
ekspropriasjon av bruksrett må det spesifiseres om det er snakk
om å overta, stifte eller gjøre endringer.
 Beskrivelse av ny bruk av ekspropriert areal
 Miljøpåvirkning på omgivelsene

Angivelse av
hjemmel

 Angivelse av type anlegg som gjør det nødvendig å søke
ekspropriasjon. Det må presiseres hvilket alternativ i
ekspropriasjonsloven § 2 som søkes anvendt. For kraftledninger er
det § 2 nr. 19 som er aktuell.

Beskrivelse av
tiltakets fordeler og
ulemper

 Beskrivelse av formålet med tiltaket
 Angivelse av om tiltaket vil medføre skader eller ulemper for
andre
 Begrunnelse for hvorfor tiltaket er til nytte, også sett opp mot
eventuelle skader/ulemper

Beskrivelse av hvem
som berøres av
ekspropriasjonen

 Det må så langt det lar seg gjøre utarbeides en liste over berørte
grunneiere og rettighetshavere, jf. kap. 5.11. Hvis det omsøkes
flere alternativer, skal det fremkomme hvem som berøres av de
ulike alternativene.

Berørte arealer

 Berørte arealer må beskrives. Størrelse, arealtyper og bruk skal
fremgå.
 Tiltaket må vises på kart i egnet målestokk som vedlegges
søknaden.
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Veier og andre
arealinngrep

 Veier og andre arealinngrep, som for eksempel riggområder og
masselager, må beskrives og vises på kart i søknaden. Det må
klart fremgå hvorvidt det søkes om rett til bruk av eksisterende
veier eller rett til bygging av nye veier, og om arealbruken er
midlertidig eller permanent.

Vurdering av
alternativer

 I kombinerte konsesjons- og ekspropriasjonssøknader må
alternativene som omsøkes beskrives med henvisning til
foreliggende konsesjonssøknad og ev. konsekvensutredning.
Søkers prioritering av alternativene må fremgå.

7 Innhold i søknad om
forhåndstiltredelse
Forhåndstiltredelse innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er
avholdt/erstatning er fastsatt. NVE kan gi samtykke til at ekspropriasjonsinngrepet blir satt i
verk før det foreligger rettskraftig skjønn jf. § 25 i ekspropriasjonsloven. Innholdet i en søknad
om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25 avhenger av om søknaden sendes
samtidig med ekspropriasjonssøknad eller om søknaden sendes etter at vedtak om samtykke til
ekspropriasjon er fattet.
Tidspunkt for
søknad:
Søknad samtidig med
ekspropriasjonssøknad

Beskrivelse av:

 Begrunnelse for hvorfor tiltaket bør settes i verk før skjønn er
gjennomført
 Angivelse av hjemmel

Søknad etter at det er
gitt samtykke til
ekspropriasjon

 Henvising til søknad om ekspropriasjon
 Angivelse av hjemmel
 Opplysning om skjønn er begjært

8 Melding om sikring av
konsesjonspliktige anlegg
Viktige anlegg klassifiseres etter forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
(kraftberedskapsforskriften). Anleggets klasse fremgår av kraftberedskapsforskriften § 5-2.
Den som søker om konsesjon for å bygge, endre eller utvide et anlegg som er, eller vil bli,
klassifisert etter kraftberedskapsforskriften § 5-2, må sende inn melding om sikring av
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konsesjonspliktige anlegg til NVE Skjemaet skal sendes til NVE i tråd med bestemmelsene i
kraftberedskapsforskriften § 5-9, nærmere beskrevet i veilederen til kraftberedskapsforskriften.
I tilfeller der kriteriene som er angitt i kraftberedskapsforskriften § 5-2 ikke gir et
hensiktsmessig beskyttelsesnivå for anlegget, så kan NVE fatte enkeltvedtak om andre eller
ytterligere sikringstiltak eller å klassifisere anlegget i en annen klasse, jf.
kraftberedskapsforskriften § 5-7. Dersom tiltakshaver ønsker et slik vedtak, må begrunnelse og
relevante vurderinger vedlegges konsesjonssøknaden. Dette legges som et vedlegg til søknaden
og merkes som unntatt offentlighet.
NVE kan uavhengig av tiltakshavers vurdering fastsette en annen klasse enn det som framgår av
kraftberedskapsforskriften § 5-2. Et slik vedtak vil normalt foreligge samtidig med
konsesjonsvedtaket.
Eksisterende og/eller fremtidig sikkerhetsklasse skal ikke oppgis i konsesjonssøknaden.

9 Orientering av grunneiere og
rettighetshavere
Grunneiere og rettighetshavere som blir berørt av et tiltak, et ekspropriasjonsinngrep eller en
forhåndstiltredelse skal få orientering om tiltaket og anledning til å uttale seg, jf. energiloven §
2-1 og ekspropriasjonsloven §§ 12 og 25.
NVE utarbeider et orienteringsbrev til berørte grunneiere og rettighetshavere der det orienteres
om konsesjons- og ekspropriasjonssøknaden og en eventuell søknad om forhåndstiltredelse.
Distribusjonen av orienteringsbrevet ber NVE konsesjonssøker om å stå for. Dette innebærer at
tiltakshaver vil motta et ferdig orienteringsbrev som skal sendes til berørte grunneiere og
rettighetshavere.

10 Annen relevant informasjon
10.1

Lover, forskrifter og stortingsmeldinger



Energiloven av 29.06.1990



Energilovforskriften av 07.12.1990



Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen av 07.12.2012



Forskrift om elektriske forsyningsanlegg av 20.12.2005



Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet av 17.05.2002



Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet av 30.11.2004



Forskrift om energiutredninger av 07.12.2012
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Forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter energiloven av
21.06.2013.



Ekspropriasjonsloven av 23.10.1959



Plan- og bygningsloven av 27.06.2008



Forskrift om tekniske krav til byggverk av 19.06.2017. (Byggteknisk forskrift, TEK
17)



Forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.2017



Naturmangfoldloven av 19.06.2009



Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014



Kulturminneloven av 09.06.1978



Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet, Olje- og
energidepartementet

10.2

Veiledere og rapporter utgitt av NVE



Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg, NVE



Rettleiar for miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av nettanlegg, NVErettleiar 1/2020



Veileder for søknader om omorganisering og fornyelse av konsesjoner, NVE



Energianlegg og forholdet til plan- og bygningsloven



Hensynet til kulturminner og kulturmiljø ved etablering av energi- og
vassdragsanlegg. NVE-veileder 2/2004.



Landskapsanalyse av kraftledningsmaster i regionalnettet, NVE Ekstern rapport nr.
74/2019



Visuell tilpasning av mastetyper i regionalnettet, NVE Ekstern rapport nr. 60/2019



Kamuflasjetiltak på kraftledninger, NVE-rapport 4/2008



Visuelle virkninger av transformatorstasjoner, NVE-rapport 63/2012



Landskapstilpasset mastedesign, NVE-rapport 9/2009



Brosjyre om fugl og kraftledninger, NVE-rapport 27/2011



Kraftoverføringens kulturminner, www.nve.no



Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker, NVE-veileder 3/2010



Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg. NVE veileder 2/2005.



Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, NVE-veileder 1/2013 og
foreløpig tilleggsveileder til kraftberedskapsforskriften



Veiledning til kraftsystemutredninger, NVE
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10.3

Andre relevante veiledere og rapporter



Temaveileder: Energitiltak og plan- og bygningsloven, Klima- og miljødepartementet
2009



Veileder naturmangfoldloven kapittel II, Klima- og miljødepartementet 2012



Veileder om anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data for
konsekvensutredninger, Miljødirektoratet 2019



Veiledning om tekniske krav til byggverk, Direktoratet for byggkvalitet 2017



Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll av byggesaker, Statens
byggtekniske etat 2003



Bebyggelse nær høyspenningsanlegg, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
2017



Brosjyre om elektromagnetiske felt – netteiers ansvar, Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet og NVE 2007



Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg (Strålevernrapport
2005:8), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet



Kamuflering av kraftledninger – evaluering av økologiske og teknisk implikasjoner,
NINA-rapport 878



Fugl og kraftledninger – metoder for å redusere risikoen for kollisjoner og
elektrokusjon. NOF- rapport 2/2004.



Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), Klima- og
miljødepartementet 2016



Norsk Vanns rapport B22 – Vann og avløp i arealplanlegging og byggesakbehandling



Veileder for utforming av konseptvalgutredninger og ekstern kvalitetssikring av store
kraftledningssaker, Olje- og energidepartementet



Statnett som systemansvarligs Retningslinjer etter systemansvarsforskriften.
Inneholder NVF – Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet, etter fos §
14.
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10.4

Kilder for informasjon om naturmangfold

Tema

Kilde

Kommentar

Minimumskrav i mindre saker
Databaser

Naturbase, www.naturbase.no
Artskart,
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx

Data unntatt
offentlighet

Er data unntatt offentlighet fra naturbase
med i kunnskapsgrunnlaget?
Er data unntatt offentlighet fra Artskart med
i kunnskapsgrunnlaget?

Spesielle forhold

Rødliste for arter
Rødliste for naturtyper
Forskrift om utvalgte naturtyper
Forskrift om prioriterte arter
Forskrift om fredning av truede arter
Bernkonvensjonen vedlegg I 3 og II 4

Hovedkilder, men
kan ha vesentlige
mangler.
Vær klar over at arter
unntatt offentlighet
ikke synes i
innsynsløsninger på
internett. Man må be
om slike data direkte
fra Fylkesmannen
eller DN (Naturbase)
og Artsdatabanken
(Artskart).
Sjekk ansvarsarter,
rødlistede arter,
prioriterte arter,
utvalgte naturtyper,
fredning av truede
arter og rødlistede
naturtyper og
internasjonalt fredete
arter?

Bonnkonvensjonen er i hovedsak dekket
gjennom de norske handlingsplanene for
arter.
Andre forhold som bør være sjekket i saker der det passer
Andre databaser og
kilder

Miljøregistreing i skog – MiS
Miljøstatus
Rovbase
Lakseregisteret
Artsobservasjoner
Lokalitetsdatabase for skogområder
(http://www.borchbio.no/narin)

3
4

Bernkonvensjonen Vedlegg I krever totalfredning av planter oppgitt i listen
Bernkonvensjonen Vedlegg II krever totalfredning av dyrearter oppgitt i listen
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Vann-nett og Vannmiljø
Rapporter

Er sist oppdaterte kunnskap/rapporter
benyttet:
- om forekomster og kartlegginger?
- om virkninger av tiltak?

Lokal kunnskap og
erfaring gjennom bruk

Lokale ressurspersoner
Lokale organisasjoner
SNO (Statens naturoppsyn)

Kvalitetssjekk av
datagrunnlag

Kommune og fylkesmann:
- Foreligger det data hos disse som ikke er
lagt inn i naturbase og artskart?
- Er det kjentmenn eller lokale
ressurspersoner som har kunnskap om
naturmiljøet i det aktuelle området?
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Vedlegg 1 - Disposisjon for enkel
søknad om anleggskonsesjon
(for tiltak som har ingen eller ubetydelige virkninger for omgivelser eller allmenne interesser)
1. Kort beskrivelse søker
a. navn
b. adresse
c. organisasjonsnummer
2. Hva søkes det om konsesjon for?
a. henvisning til lovhjemmel, energiloven § 3-1
b. beskrivelse av tiltaket
i. tekniske spesifikasjoner i henhold til krav i kap. 5.3
ii. utforming/dimensjoner
iii. geografisk beliggenhet (kommune, fylke)
c. legg ved nødvendige plantegninger og kart (se krav i kap. 5.10)
d. henvisning til andre konsesjoner som berøres av tiltaket (NVEs
referansesystem)
3. Begrunnelse for tiltaket
a. vurdering av behov
b. vurderte alternative systemløsninger
c. teknisk økonomisk vurdering (se krav i kap. 5.4)
4. Forarbeider
a. hvilke instanser har søker vært i kontakt med i forbindelse med planleggingen
b. legg ved ev. uttalelser fra offentlige instanser og avtaler med grunneiere
5. Kort beskrivelse av virkninger for omgivelsene i anleggs- og driftsfase
a. ev. nye arealinngrep, synlighet, støy, elektromagnetiske felt mv. med hensyn til
virkninger for grunneiere, naboer eller brukere av området
b. avstand til bebyggelse eller ferdselsårer
c. transportbehov mv.
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Vedlegg 2 - Tabelloppsett for
teknisk-økonomisk vurdering
Tabeller som angir minimumskrav til oppsett av teknisk-økonomisk vurdering. Beskrivelse av
de ulike punktene er gitt i kapittel 5.4. Hvis et element ikke er relevant eller tallfestet for
omsøkte tiltak, beskrives dette med kommentar i siste kolonne.
Tallene skal være oppgitt i nåverdi med referanse til samme årstall. Tallene beregnes med 40 års
tidshorisont og 4% kalkulasjonsrente.

A. Tabell for tallfestede kostnader og nyttevirkninger
Tabellen bør inngå som en del av den offentlige tilgjengelige søknaden.

Tallfestede kostnader og nyttevirkninger
Nullalternativ

Alternativ 1

Evt. Alternativ 2

(Millioner kr)

(Millioner kr)

(Millioner kr)

Investeringskostnad
(sum av alle
investeringskostnader)
Drift og vedlikehold

Restverdi
Kostnader knyttet til
riving
Endring i
avbruddskostnader
Endring i tapskostnader
Ev. andre kostnader eller
nytte
Sum prissatte virkninger
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Beskrivelse dersom
ikke tallfestet
Kommentar

B. Investeringskostnadstabell
Detaljerte investeringskostnader skal oppgis i en egen tabell, minimum tilsvarende tabellen
under. Denne tabellen kan merkes unntatt offentlighet.

Beskrivelse dersom
ikke tallfestet

Investeringskostnader
Nullalternativ

Alternativ 1

Evt. Alternativ 2

(Millioner kr)

(Millioner kr)

(Millioner kr)

Investeringskostnad 1
(f.eks. ledning)
Investeringskostnad 2
(f.eks. kabel)
Investeringskostnad 3
(f.eks. koblingsanlegg)
Investeringskostnad 4
(f.eks. transformator)
…
Investeringskostnad …n
(f.eks. grunnarbeider)
Sum
investeringskostnader
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Kommentar

Norges vassdrags- og energidirektorat
MIDDELTHUNSGATE 29
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.nve.no
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