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SFE Nett - ny 132 kV Bremangerlandet - Rugsundøy – klagesak
1. Innledning
Ved Olje- og energidepartementets vedtak av 6. juni 2017 fikk Bremangerlandet
vindkraftverk konsesjon. I og med at NVE hadde avslått konsesjonssøknaden, var det ikke
gjennomført en reell behandling av SFE Netts søknad om tilknytningsledningen til
vindkraftverket. Samme dag ble derfor avslaget på SFE Netts søknad om tilknytningsledning
mellom Bremangerlandet og Rugsundøy opphevet, og sendt tilbake til NVE for
realitetsbehandling. NVE ga konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til kraftledningen i vedtak
av 9. august 2017.
Ledningen innebærer en om lag 10,5 km ny 132 kV kraftledning mellom Bremangerlandet
vindkraftverk og en ny koblingsstasjon på Rugsundøy. Ledningen skal tilkobles ny 132 kV
ledning mellom Ålfoten og Deknepollen.
2. Klager
NVEs vedtak er påklaget av Bremanger kommune og en privat grunneier.
Bremanger kommune krever at ledningen blir lagt som sjøkabel over Skatestraumen.
Kommunen peker blant annet på at en luftledning over Skatestraumen vil komme i konflikt
med satsingen på å utvikle det kulturhistoriske området rundt Skatestraumen/Hornelen i
reiselivssammenheng.
Malmfrid Amundsen ved hjelp av Jens Victor Sele, er grunneier på Skorpa på Rugsundøy,
og er skeptisk til plasseringen av Rugsundøy koblingsanlegg. De etterlyser mer detaljerte
planer for dette anlegget, og er bekymret for redusert fremkommelighet, elektromagnetisme
og annen negativ påvirkning på området ved Skorpa.
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Amundsen er grunneier og dermed også part i ekspropriasjonssaken.
Ekspropriasjonsvedtaket er ikke eksplisitt påklaget, og departementet har etter en konkret
vurdering av klagegrunnene ikke funnet at det nødvendig å legge til grunn at klagen også
omfatter vedtaket om ekspropriasjon.
SFE Nett har kommentert klagene i e-post av 31. oktober 2017 til NVE.
Departementet har ikke vært på befaring i forbindelse med klagebehandlingen, men befarte
Bremangerlandet vindkraftverk i juni 2016. I forbindelse med befaringen ble det avholdt et
åpnet møte, der også SFE Nett var tilstede og gikk gjennom planene for å tilknytte
vindkraftverket til nettet. Etter befaringen av vindkraftverket, befarte departementet deler av
kraftledningstraseen sammen med representant fra SFE Nett.
3. Departementets vurdering
Kryssing av Skatestraumen
NVE har vurdert ulike ønsker om bruk av kabel, jf. bakgrunnsnotatet kapitel 3.3 der det tas
utgangspunkt i gjeldende policy for bruk av kabel. NVE viser til at SFE Nett ikke har omsøkt
noe kabelalternativ over Skatestraumen, og mener en slik løsning vil medføre vesentlige
merkostnader og være teknisk utfordrende å gjennomføre. Videre viser direktoratet til at SFE
Nett mener kabelendemaster på hver side av Skatestraumen vil gi større visuelle virkninger
enn et luftspenn. NVE viser til at sjøkabel krever at ledningene trekkes ned langs fjordsidene
til havnivå, og konstaterer at en kabelløsning vil gi synlige inngrep og installasjoner nærmere
fjorden der flere ferdes. NVE mener de fordeler som vinnes ved bruk av kabel ikke forsvarer
ekstrakostnader og øvrige ulemper ved en slik løsning, og fant ikke grunn til å pålegge
ytterligere utredninger av dette.
SFE Nett skriver i kommentarene til klagen at det ikke er gitt at en sjøkabel er mindre i
konflikt med de interessene som Bremanger kommune peker på, enn det en luftledning vil
være. Selskapet viser i den forbindelse til at både på Rugsundøy og Bremangerlandet vil en
sjøkabelløsning medføre krevende luftlinjeføringer ned mot landtakene for sjøkablene, og at
kabelendemastene for overgang sjøkabel-luftlinje er visuelt mer dominerende en vanlige
master.
Departementet viser til at kabling av ledninger på dette spenningsnivået medfører betydelige
ekstrakostnader. I henhold til gjeldende kabelstrategi slik den fremgår av "Nettmeldingen"
(Meld. St. nr. 14 (2011–2012), er kabling bare aktuelt I nærmere angitte unntakstilfeller.
Departementet konstaterer slikt tilfelle ikke foreligger i denne saken, og at det for øvrig er
pekt på at kabling i dette tilfellet vil gi nye ulemper. Departementet slutter seg for øvrig til
NVEs vurdering.
Rugsundøy koblingsstasjon
SFE Nett skriver i kommentarene til klagene at utredningsgrensen for elektromagnetiske felt
ligger i området 20-25 meter fra senterlinen. På Rugsundøy er minsteavstanden til
bebyggelse 200 meter.
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Amundsen/Sele er opptatt av koblingsanleggets betydning for bebyggelsen på Skorpe.
Bremanger kommune var i høringen opptatt av at badeplassen i Skorpepollen ble skjermet
ved etablering av ledningen.
NVE viser til fagutredningen, der det heter at plasseringen av anlegget er godt tilpasset
terrenget slik at anlegget vil bli lite synlig fra bebyggelsen i Skorpepollen. Nøyaktig plassering
skal fremgå av detaljplan som skal godkjennes av NVE.
Når det gjelder støy, fremkommelighet og elektromagnetiske fekt slutter departementet seg
til NVEs vurderinger av at dette ikke vil være vesentlig til ulempe for bebyggelsen på Skorpe.
Videre viser departementet til at endelig plassering av koblingsanlegget skal godkjennes i en
detaljplan. Detaljplanen skal forelegges kommunen og berørte grunneiere, herunder
Amundsen/Sele, og det bør i planen fremgå hvordan de hensynene disse har pekt på er
forsøkt hensyntatt.
4. Oppsummering
Ledningen Bremangerlandet – Rugsundøy er nødvendig for å knytte Bremangerlandet
vindkraftverk til nettet. Departementet viser i den forbindelse til klagebehandlingen av
vindkraftverket, der det blant annet fremgår at det var blant de bedre teknisk/økonomiske
vindkraftprosjektene departementet har hatt til behandling. Det var stort lokalt og regionalt
påtrykk, også fra Bremanger kommune, for at vindkraftverket skulle gis konsesjon.
Departementet har vurdert klagene på tilknytningsledningen, og viser til vurderingene over
der det fremgår at det ikke er grunnlag for å pålegge kabling ved kryssing av Skatestraumen,
og at det for øvrig ikke er grunnlag for å gjøre endringer i NVEs konsesjonsvedtak.
5. Konklusjon
Klagene tas ikke til følge. NVEs vedtak av 9. august 2017 om konsesjon til en ny 132 kV
kraftledning mellom Bremangerlandet og Rugsundøy stadfestes.
Departementets klagevedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, første
punktum.
Med hilsen
Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
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