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Tillatelse til utsatt frist for idriftsettelse av 66 kV Bogna – Steinkjer.
Enkeltvedtak.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 31. oktober 2019 der NTE Nett
AS (Tensio Trøndelag Nord) søker om forlenget frist for idriftsettelse av ny 66 kV kraftledning
mellom Bogna kraftstasjon og Steinkjer transformatorstasjon. Anleggene ligger i Snåsa og
Steinkjer kommune.
Bakgrunn
NTE Nett AS er i ferd med å bygge ny 66 kV ledning mellom Bogna kraftstasjon i Snåsa kommune og
Steinkjer transformatorstasjon i Steinkjer kommune i medhold av konsesjon med NVE ref. 20150046227. I henhold til konsesjonen skal ledningen være ferdig bygget innen tre år fra endelig konsesjon, dvs.
innen 18.11.2019.
NTE Nett AS har bygget ferdig den nye ledningen mellom mast nr. M004 ved Bogna og frem til Følling
transformatorstasjon ved mast nr. M122. I følge NTE Nett AS er de fleste fundamentene mellom Følling
og Steinkjer ferdig etablert. Men mellom Følling og Steinkjer er stolpereising og linjestrekking stanset
for vinteren, og er planlagt startet opp igjen i mars 2020. Det vil derfor ikke være mulig for NTE Nett
AS å overholde fristen for idriftsettelse satt i gjeldene anleggskonsesjon.
NTE Nett AS ber på bakgrunn av dette om utsatt frist for idriftsettelse av ny ledning mellom Bogna og
Steinkjer, frem til 18.11.2020.
NVEs vedtak
NVE legger til grunn at NTE Nett AS så langt det har latt seg gjøre, har forsøkt å opprettholde
opprinnelig frist for idriftsettelse. Det gjenstår nå kun stolpereising og linjestrekking på en kortere del av
strekningen, og NVE vurderer at dette er arbeid som ikke er hensiktsmessig å utføre vinterstid. NVE er
enig med NTE Nett AS at det er behov for å utsette resterende anleggsarbeidet noe, og vil på bakgrunn
av dette gi en forlenget frist til 18.11. 2020.
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Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
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