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Tillatelse til ny 24 kV kabel og to nettstasjoner ved Pilset
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt VOKKS Nett AS konsesjon til å bygge
og drive en ca. 2,4 km lang jordkabel fra Smørli til Pilset og to nettstasjoner ved Pilsettjernet og
Pilset. Tiltaket ligger i Nord-Aurdal kommune i Innlandet fylke.
Vedlagt oversendes NVEs tillatelse (anleggskonsesjon). Dokumentene er også å finne på
www.nve.no/kraftledninger. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet.
Eventuelle klager vil bli sendt VOKKS Nett til uttalelse før saken legges fram for Olje- og
energidepartementet.
NVEs behandling av søknaden
VOKKS Nett søkte den 9. juli 2019 om å bygge en ca. 2,4 km lang jordkabel fra Smørli til Pilset og to
nettstasjoner ved Pilsettjernet og Pilset. NVE sendte søknaden på høring den 24. september 2019. Frist
for å sende inn høringsuttalelse ble satt til 25. oktober 2019.
NVE mottok totalt tre uttalelser i forbindelse med høringen av søknaden. I tillegg mottok NVE en
uttalelse til søknaden før høringsperioden. Høringsuttalelsene er sammenfattet under. VOKKS Nett
kommenterte uttalelsene i e-post av 5. november 2019.
Fylkesmannen i Innlandet (08.10.2019) har ingen vesentlige miljøfaglige merknader til tiltaket, men
minner om aktsomhetsplikten i §18 i forskrift om fremmede organismer.
Innlandet fylkeskommune (tidligere Oppland fylkeskommune) (18.10.2019) skriver at de ikke har
kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. De minner samtidig om at
dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet blir funnet ukjente automatisk fredete kulturminner, skal
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf.
lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland
fylkeskommune.
Gyda Berg (25.10.2019) og Eirik Holmlund (23.07.2019) har hytte ved Øystølen, ca. en km vest for
Pilset. De ønsker strøm til sin hytte og viste tidlig interesse for dette. De skriver at i samarbeid med
Smørlifjellet Vel gjennomførte VOKKS en undersøkelse blant samtlige hytteeiere for å kartlegge
interessen for fremføring av strøm. Det var størst interesse i området Løyntjern/Smørli. Etter at
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kartleggingen var fullført besluttet VOKKS å dele interesseområdet inn i delområdene Løyntjern/Smørli,
Pilset og Øystølen.
Berg og Holmlund skriver videre at VOKKS sin interesse for fremføring av strøm ble gjort betinget av
et nødvendig antall interessenter i hvert delområde. For delområde Løyntjern/Smørli der 42 hytteeier
hadde vist interesse, var det nødvendig økonomisk grunnlag for en utbygging. For de øvrige delområder
tok det lengere tid for å skaffe nok interessenter, men etter noe tid var det også et tilstrekkelig antall
interessenter i området Pilset/Fjelsli.
Det gjenstår imidlertid et mindre område, Øystølen, hvor tre av fire hytteeiere har sagt at de ønsker
strøm, inkludert Berg og Holmlund. De viser til brev sendt til Vokks Nett den 4. mars, med sine
kommenterer til tilbudet de mottok fra Vokks Nett. I høringsuttalelsen er det gjengitt en oppsummering
av dette brevet.


De omtaler det som en krenkende forskjellsbehandling at hytter som ligger ca. 800 meter østenfor
deres egen får tilbud om tilknytning til strøm for en kostnad på ca. kr. 104 000, mens det for de tre
hyttene ved Bergstølen, hvor de selv har hytte, vil koste kr. 480 000 per hytte.



Berg og Holmlund skriver at hyttene er avhengig av fossilt brennstoff for oppvarming. Parafin er nå
ikke lenger i handelen og det er tiltagende vanskelig å få tak i brennstoff til eksisterende
varmekilder. Tilgang til strøm vil derfor både være viktig.



Videre mener Berg og Holmlund at når det finnes økonomisk grunnlag for å legge strøm til et
område slik det er i dag, må vurderingen også ha rom for en mulighetsanalyse av hvordan
situasjonen kan bli i fremtiden. De viser til at Oppland Fylkeskommune, som betydelig grunneier,
har vist interesse for å utvikle deler av sin eiendom til fritidsboliger. De har riktignok uttalt at det
ikke er konkrete planer om slik utvikling, men stiller spørsmål ved hvor langt tidsperspektiv et
strømselskap skal ha. De mener videre at strømnettet må bygges ut slik at det ikke bare skal betjene
de hytter som er der i dag, men også hytter som sannsynligvis kommer i fremtiden.

Berg og Holmlund oppfordrer NVE til ikke å gi VOKKS Nett anleggskonsesjon for det omsøkte
anlegget, men at det sammen med avslaget gis oppfordring til ny søknad der anleggsområdet utvides til
også å omfatte delområdet Øystølen.
Vokks Netts kommentar til høringsuttalelsene: Vedrørende uttalelsen fra Gyda Berg kan vi informere
om at det ble sendt tilbud om tilknytning av fire hytter ved Øystølen den 19. februar 2019, deriblant
Gyda Berg og Eirik Holmlunds hytte. Vi har pr. dags dato ikke mottatt noen bestilling.
Flytting av den planlagte nettstasjonen ved Pilset til vinterparkeringen ved Høgda, vil føre til at
avstanden mellom nettstasjonen og potensielle kunder ved Fjesli vil bli opptil 1800 meter. Med de krav
som settes til leveringskvalitet av NVE, er dette altfor langt. I tillegg er det et potensiale på 18 kunder
ved Fjesli, hvor 5 allerede har bestilt, mot 3 (4) ved Øystøltjernet.
I forbindelse framføring av strøm til hytter ved Pilset og Fjesli har VOKKS Nett AS har sagt seg villig til
å forskuttere for inntil 20 andeler av kr. 104.000. Det er ikke aktuelt for selskapet å øke antall andeler,
eller størrelsen på beløpet.
NVEs vurdering av søknaden etter energiloven
Vokks søker om å legge en ca. 2,4 km lang 24 kV jordkabel fra eksisterende nett ved Smørli og frem til
Pilset. De søker også om å etablere to nye nettstasjoner. Bakgrunnen for søknaden er ønske fra
hytteeiere i området om fremføring av strøm til hyttene.
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Kabelen det er søkt om er av typen TSLF-OJ 3x1x50 Al KGF 50, og vil bli lagt i grøft med minimum 60
cm overdekning. Nettstasjonene vil være prefabrikerte, med plass til transformatorer med ytelse 500
kVA. Kostnaden for det omsøkte tiltaket, inklusiv det lavspente hovedfordelingsnettet, er ifølge Vokks
Nett beregnet til 3,0 millioner kroner. Etter NVEs vurdering samsvarer kostnadsestimatet med tiltakets
omfang. Valdres Energiverk har områdekonsesjon der hvor tiltaket er planlagt, men det er mer
hensiktsmessig å forsyne de aktuelle strømkundene fra konsesjonsområde til VOKKS Nett. Valdres
Energiverk har inngått avtale med VOKKS Nett om utbygging i området og har ingen innvendinger til
søknaden.
Vokks Nett skriver at fra eksisterende nettstasjon ved Smørli legges kabelen i eller langs Smørlivegen
og Pilsetvegen, bortsett fra en strekning på ca. 60 meter ved Søre Smørli, hvor traseen legges i terrenget.
Ved Pilsettjernet og ved Pilset, ved krysset mellom Pilsetveien og Fjeslivegen, vil nettstasjonene
plasseres. Vokks Nett skriver at de har inngått minnelig avtale med berørte grunneiere for å etablere
kabelanlegget.
Etter NVEs vurdering vil det omsøkte kabelanlegget, som hovedsakelig legges i grøftekant eller vei,
medføre små til ubetydelige negative konsekvenser for allmenne interesser og naturmangfold etter at
anleggsarbeidet er ferdig.
NVE har gjennom søk i Naturbase ikke funnet truede eller sårbare arter som vil bli påvirket av
byggingen av kabelanlegget. På en kort strekning ved Søre Smørli går kabeltraseen i terrenget. Her
krysser den en mindre bekk som renner ut i Smørlibekken. NVE understreker at det er viktig at
bekkeløpet blir tilbakeført til sin opprinnelige tilstand der kabelgrøften krysser bekken.
Fylkeskommunen har ikke uttalt seg til denne delen av tiltaket, og NVE minner om at Vokks Nett er
ansvarlig for å avklare med Innlandet fylkeskommune om kryssingen av bekken krever tillatelse etter
lakse- og innlandsfiskloven.
Innlandet fylkeskommune skriver at de ut fra deres arkiv ikke har kjennskap til at det foreslåtte tiltaket
kommer i konflikt med kulturminner. Skulle VOKKS Nett i anleggsfasen likevel støte på ukjente
automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet, skal alt arbeid øyeblikkelig stanses, jf.
Kulturminneloven § 8, annet ledd, og kulturminnemyndighetene varsles. NVE forutsetter at VOKKS
Nett oppfyller kravene i kulturminneloven, og gjør oppmerksom på at det er tiltakshaver som står
ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades.
Gyda Berg og Eirik Holmlund skriver i sine uttalelser til søknaden at de reagerer på at hyttene ved
Øystølen ikke er tatt med i utbyggingen denne gangen. Hyttene ved Øystølen har fått tilbud om
strømtilknytning hvor anleggsbidraget er langt høyere enn det som er tilfellet for hyttene ved Pilset, som
nå er omfattet av den planlagte utbyggingen. De oppfordrer NVE til å avslå søknaden for det omsøkte
anlegget, og samtidig oppfordre Vokks Nett til å sende inn en ny søknad hvor anleggsområdet utvides til
også å omfatte delområdet Øystølen.
NVE mener at kabelanlegget er tilstrekkelig dimensjonert slik at dette, hvis det er ønskelig, kan
forlenges i retning Øystølen for å forsyne hyttene der med strøm. Vurderinger av hvor stort
anleggsbidrag hver enkelt kunde skal betale er ikke en del av konsesjonssaken. Ved uenighet mellom
partene angående størrelsen på anleggsbidraget, kan dette klages inn til Reguleringsmyndigheten for
energi (RME).
Konklusjon
Det omsøkte tiltaket vil gi strøm til hyttebebyggelsen ved Pilset og legge til rette for en videre utbygging
mot Øystølen. Tiltaket vil etter NVEs vurdering ikke ha vesentlige negative virkninger for allmenne
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interesser eller naturmangfold. NVE vurderer det omsøkte tiltaket som samfunnsmessig rasjonelt, og gir
derfor VOKKS Nett AS tillatelse etter energiloven § 3-1 til å bygge det omsøkte anlegget.
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