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Høring av søknad om endring av kraftledningstrasé til Songkjølen

vindkraftverk og søknad om ekspropriasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE) har mottatt endringssøknad og fornyet søknad om

ekspropriasjon fra Eidsiva Nett for nettilknytuingen av Songkjølen vindkraftverk i Nes i Akershus

og Sør-Odal kommuner. Søknaden er nå på høring og fristen for å sende høringsuttalelse er

20.08.2018.

Bakgrunn

Eidsiva Nett fikk  i 2016  tillatelse til  å  legge om ledningen Minne—Skarnes over en strekning på  8  km,

slik at den ble sløyfet innom Songkjølen vindkraftverk. Det innebærer en ledning inn og en ledning ut

fra Vindkraftverket. De fikk også ekspropriasjonstillatelse for tiltaket. En ekspropriasj onstillatelse

bortfaller dersom det ikke er begjært skjønn innen ett år.

Eidsiva Nett har nå gjennomført detaljprosjektering av ledningen, og søker om en traseendring i området

hvor avgreiningen fra Minne—Skames-ledningen skal etableres. Samtidig søker de om fornyet

ekspropriasjonstillatelse for hele ledningen.

Hva søker Eidsiva Nett om?

Eidsiva Nett ønsker å endre traseen i området hvor det er planlagt avgrening fra eksisterende 132 kV-

ledning Minne—Skarnes. De søker nå om at de to ledningene mellom eksisterende ledning og

Vindkraftverket skal gå parallelt på hele strekningen fra avgreiningen og frem til Vindkraftverket.

Ledningene skal bygges som dobbeltkurs, det vil si at det vil være én masterekke med to ledninger på

samme mast. Den nye traseen er ca. 6,8 km lang.

De røde strekene på kartet nedenfor viser den løsningen Eidsiva Nett nå søker om. Dette innebærer at

det ikke vil bli bygget ledning mellom punkt A og B  som opprinnelig var konsesjonsgitt. Samtidig betyr

det at Eidsiva Nett søker om å beholde den 1,1 km lange ledningen mellom A og C2 som de tidligere har

fått tillatelse til å rive.
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Eidsiva Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven.
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Eidsiva Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og

drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og

adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Gnmn- og rettighetshavere som blir berørt av

ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på

5533 .nno/grunneierinlg.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak

som kan redusere negativer virkninger.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider wu w.nve.no/kraftledninger. Her finnes også skjema for

uttalelser. Uttalelser kan også sendes som e-post til nvefänweno eller som brev til NVE, Postboks 5091,

Majorstuen, 0301 OSLO.

Uttalelser må sendes NVE innen 20.08.2018.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg

seksjonssjef

Anine Mølmen Andresen

førstekonsulent

Dokumentet sendes ulen underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Mottakerliste:

Akershus fylkeskommune

Arne Hansteen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Region Øst-Norge

Fylkesmannen  i  Hedmark

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Grunneiere/rettighetshavere

Hans H. Krogsrud

Hans Henrik Høibraaten

Hedmark fylkeskommune

Kari Rolstad Liland

Marius Sjøli

Naturvemforbundet i Nes

Nes kommune (Akershus)

Nord-Odal kommune

Statnett SF

Kopi til  :

EIDSIVA  NETT AS


