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Boltåsen transformatontasjon - endrlngssøknad for GIS anlegg istedenfor AIS samt
søknad om midlertidig tilknytning til eksisterende 132 kv Kvandal - Kanstadbotn

Hålogaland Kraft Nett AS søkte 2. 7. 2018 om konsesjon for ny 132 kv transformatorstasjon i
BoltSsen i Skånland kommune. Boltåsen transformatorstasjon skal knyttes til Statnetts omsøkte
nye 132 kV Kvandal - Kanstadbotn. Begge konsesjonssøknadene er for tiden til behandling hos
NVE.
Endrlnassøknad BoltSsen transformatorstaslon

For Boitåsen søkte HLK Nett om etablering av et utendørs 132 kv kobllngsanlegg (AIS) med fem

felt. Etter nærmerevurderinger ser HLK Nett at det mer hensiktsmessig å etablere et Innendørs
132 kv GIS-anlegg. På denne bakgrunnen søkes det istedenfor å etablere Boltåsen
transformatorstasjon

som et GIS-anlegg. Dette er nærmere beskrevet l den vedlagte

endringssøknaden.

HLK Nett ønsker ikke å bygge et utendørs 132 kv koblingsanlegg og trekker derfor det alternativet.
Tllleaassflknad midlertidig tilknytning BoltSsen transformatorstasion

HLKNett vil bygge Boltåsen transformatorstasjon og ha den klar til våren/ sommeren 2021. Dette
for S sikre strømforsyningen til forsvarets flybase på Evenes. Den er nå under bygging og den skal
væreoperativ høsten 2021. Statnetts sin fremdrlftsplan tilsier at den nye kraftledningen er tidligst

ferdig rundt 2023-2024, Fora sikre strømforsyningenmot Evenes l periodenfrem til ny kraftledning
er klar, ønsker HLK Nett å ha en provisorisk/mldlertldlg tilknytning til dagens 132 kV Kvandal Kanstadbotn.

På denne bakgrunnen sendes det Inn en tllleggssøknad for denne tilknytningen, Jfr vedlagt søknad.
For begge søknadene søkes det om følgende tillatelser:
.

Etter lov av 29 juni 1990 om produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi

(Energiloven) om anleggskonsesjon etter §3-1 til bygging og drift av elektriske anlegg som
beskrevet l kapittel 2-1.
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Etter lov om oreigning av fast eiendom av 23 oktober 1959 (Oreigningslova) §2 punkt 19
om eksproprlasjonstlllatelse til nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket slik prosjektet

er beskrevet l medfølgende dokument og l den grad det ikke oppnås å Inngå mlnnellge
avtaler med grunneier om erverv eller leie av grunn, samt etter samme lov §25 om tillatelse

til å ta i bruk areal og retter førskjønn er holdt eller avtale Inngått med grunneiere eller
rettighetshavere (forhSndstlltredelse)
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