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Nytt 132 kV jordkabelanlegg Smestad–Lilleaker–Fornebu. Samtykke til
ekspropriasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 08.06.2020 fra Elvia AS.
NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor
angitte anlegg, utvilsomt er større enn ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse for
vedtaket viser NVE til notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag.
I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 (ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19, og
bemyndigelse gitt ved kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved Elvia tillatelse til å kreve nødvendig grunn
og rettigheter avstått i Oslo og Bærum kommuner i Oslo og Viken fylker for å bygge og drive en ca. 3,3
km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Lilleaker transformatorstasjoner og en ca. 9 km lang 132
kV jordkabel mellom Smestad og Fornebu transformatorstasjoner.
Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:


Kraftledningsgaten

Her vil nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Klausuleringsbeltet utgjør en ca. 2
meter bred trasé for 132 kV kabelanlegget mellom Lilleaker og Fornebu og en ca. 2,5 meter bred
trasé på strekningen med parallellføring mellom Smestad og Lilleaker. For kabeltraseen under
Lysakerelva utgjør klausuleringsbeltet en 5 meter bred trasé. Retten omfatter også rydding av
trær/vegetasjon i traseen i driftsfasen.


Lagring, ferdsel og transport

Dette omfatter nødvendige rettigheter til lagring, ferdsel og transport av utstyr og materiell på
eksisterende privat vei mellom offentlig vei og ledningsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller
privat vei frem til ledningsanleggene og terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også
for uttransportering av tømmer som hugges i tilknytning til anlegget, og rett til å lande med
helikopter.
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Jordkablenes trasé skal i det vesentlige være som vist på vedlagt kart merket «Vedlegg 1: Trasé for nye
132 kV kabler Smestad–Lilleaker–Fornebu».
NVE forutsetter at Elvia forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte
grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at dere underretter grunneierne/rettighetshaverne om
ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vi ber om at vedlagte orienteringsbrev med
NVEs påtegning sendes til grunneiere og rettighetshavere snarest. En bekreftelse på at orienteringen er
sendt og dato for oversendelsen skal sendes til NVE.
Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage i vedlagt informasjonsskriv.
Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.
Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf.
ekspropriasjonsloven § 16.
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Vedlegg:
Vedlegg 1: Trasé for nye 132 kV kabler Smestad-Lilleaker-Fornebu
Vedlegg 2: Nye bygg ved Fornebu transformatorstasjon

