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Oversendelse av tillatelse til omlegging av 132 kV Gjøvik-Minne
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eidsiva Nett AS konsesjon for å legge
om 132 kV-ledningen Gjøvik-Minne over en 540 meter lang strekning ved Labo i Østre Toten
kommune, Oppland fylke. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag. Dokumentene er også å
finne på www.nve.no/kraftledninger.
Bakgrunn
NVE mottok 14.12.2018 konsesjonssøknad fra Eidsiva Nett, hvor de søkte i medhold av energiloven om
tillatelse til å legge om 132 kV-ledningen Gjøvik-Minne ved Helse- og omsorgssenteret Labo i Østre
Toten kommune.
Eidsiva Nett søker om å legge om ledningen som vist i Figur 1 nedenfor. Eksisterende ledning er
markert med svart strek, og den nye ledningen med grønn strek. Tiltaket innebærer å skifte ut to av
dagens master med to nye, hvor den ene masten er planlagt nær dagens mast i eksisterende trasé og det
andre mastepunktet er planlagt ca. 70 meter mot nordøst. Forskyvingen av ledningen vil føre til at
trasélengden øker med ca. 20 meter, fra 520 meter til 540 meter. De nye mastene skal bygges i stål og ha
tilnærmet lik høyde som dagens master.
Bakgrunnen for søknaden er at Østre Toten kommune er i ferd med å bygge nytt Helse- og
omsorgssenter ved Labo. Eidsiva Netts ledning krysser den nordøstlige delen av tomten, og den nye
bygningsmassen vil bli liggende nærme den eksisterende ledningen. Kommunen har derfor ønsket at
ledningen flyttes for å øke avstanden til de nye byggene. Området nær og under dagens ledning skal
benyttes som uteområde. Omleggingen skal betales av kommunen.
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Figur 1: Kart over omleggingen. Svart strek markerer dagens ledning, mens grønn strek viser ledningen etter
omleggingen. Kilde: Søknad, Eidsiva Nett

NVEs behandling av søknaden
NVE sendte søknaden på høring 03.01.2019 til Østre Toten kommune, Oppland fylkeskommune,
Fylkesmannen i Innlandet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) region Øst-Norge og
berørte grunneiere. Videre ble kommunen bedt om å orientere aktuelle lokale foreninger,
interesseorganisasjoner m.fl. om det planlagte tiltaket. NVE gjorde også søknaden tilgjengelig på våre
internettsider. Høringsfristen ble satt til 25.01.2019.
NVE mottok to høringsuttalelser til søknaden. Uttalelsene er sammenfattet nedenfor.
Oppland fylkeskommune (30.01.2019) uttaler at ut fra deres arkiv kommer ikke tiltaket i konflikt med
kulturminner. De minner samtidig om aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. De uttaler også at
tiltaket vil berøre et nasjonalt verdifullt kulturlandskap, men at de ikke har merknader til dette da tiltaket
innebærer en så liten endring fra nåværende situasjon.
Fylkesmannen i Innlandet (25.01.2019) uttaler at tiltaket ikke berører deres ansvarsområder i vesentlig
grad, og at de ikke har noen merknader til søknaden.
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NVEs vurdering av søknaden
Behov
Investeringskostnadene er ca. 4,37 millioner kroner. Tiltaket er kun nødvendig for Østre Toten
kommunes planer om nytt helse- og omsorgssenter ved Labo, og ikke nødvendig ut fra et
kraftsystemperspektiv. Det er derfor utbygger Østre Toten kommune som vil bære kostnaden ved
utbyggingen. NVE har ingen innvendinger til det omsøkte tiltaket av tekniske eller økonomiske årsaker.
Bebyggelse og visuelle virkninger
Eidsiva Nett skriver i søknaden at det omsøkte anlegget ikke vil føre til store endringer når det gjelder
visuell virkning for bebyggelsen rundt. Avstanden fra den nærmeste bygningsdelen ved Labo vil øke fra
ca. 25 meter til ca. 85 meter. NVE mener dette vil være positivt for disse boligene. Utover dette vil
avstanden fra boligene nordøst for det nye vinkelpunktet på ledningen reduseres fra ca. 230 meter til ca.
190 meter. Selv om mastene kommer nærmere bebyggelsen, mener NVE at avstanden mellom ledning
og boliger gjør at det ikke vil medføre vesentlige visuelle endringer for boligene. Eidsiva Nett beskriver
i søknaden at de nye mastene skal utføres i stål med planoppheng. Figur 2 viser en skisse av de nye
mastene. Mastene vil ha en noe annen utforming enn dagens master, men skal som dagens master
bygges som gittermaster og ha tilnærmet lik høyde. NVE vurderer at omleggingen av ledningen totalt
sett ikke utgjør en vesentlig visuell endring.

Figur 2: Skisse av de nye mastene. Kilde: Søknad, Eidsiva Nett

Tre grunneiere blir berørt av omleggingen. Eidsiva Nett skriver at grunneiere er informert, og at de vil
inngå minnelig avtale med disse. NVE legger dette til grunn.
Naturmangfold
I søknaden skriver Eidsiva Nett at de har undersøkt og ikke registrert at tiltaket vil berøre særskilte
naturinteresser, andre verneområder eller lignende. NVE har sjekket området i naturbase, og bekrefter
dette. Det er ikke registrert viktige naturtyper, rødlistede arter eller andre vesentlige naturverdier som
blir påvirket av ledningen.
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Kulturminner
I området der 132 kV-ledningen skal legges om er det registrert kulturminner, nærmere bestemt fire
kokegroper. Dette er beskrevet i søknaden, og bekreftes av NVEs egne undersøkelser. Eidsiva Nett
skriver at de vil sørge for at områdene rundt kokegropene ikke blir berørt ved omlegging av ledningen.
Dette samt uttalelsen fra Oppland fylkeskommune gjør at NVE vurderer at tiltaket ikke vil komme i
konflikt med kulturminnehensyn. Vi minner om at dersom det dukker opp automatisk fredede
kulturminner under anleggsarbeidet, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndighetene i
fylkeskommunen varsles.
Søknaden samt NVEs egne undersøkelser viser et kulturlandskap som omfatter området hvor ledningen
skal legges om. Tiltaket innebærer at ledningen skal legges om over en kortere strekning, og NVE mener
at tiltaket ikke vil medføre endre visuelle virkninger for kulturlandskapet.
Avveiing og vedtak
Tiltaket frigjør plass til bygging av nytt Helse- og omsorgssenter ved Labo. Det er ingen vesentlige
ulemper ved tiltaket. Med bakgrunn i de ovenstående vurderingene og høringsuttalelsene, vil NVE gi
tillatelse til at Eidsiva Nett flytter 132 kV-ledningen Gjøvik-Minne over en strekning på ca. 540 meter
ved Labo. Tillatelsen forutsetter at Eidsiva Nett inngår avtaler med berørte grunneiere.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 15.08.2019 (utvidet krav utover forvaltningsloven kapittel VI på grunn av
sommerferie). 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.
Orientering av grunneiere/rettighetshavere
NVE ber om at Eidsiva Nett orienterer berørte grunneiere/rettighetshavere om vedtaket så snart som
mulig. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles.
NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrev er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.
Orientering av systemansvarlig
NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å informere
systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende
anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig
gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Katrine Gabrielsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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