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Kopi til

Ut t alelse t il varsel om oppst art av rullering av
kommuneplanen i Nes kommune

Elvia AS («Elvia») viser t il varsel om rullering av kommuneplanen i Nes kommune. Høringsfristen er
20.08.2021og uttalelsen er dermed innen fristen.

Elvia har et ter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Nes kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drif ter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett ).

Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å
etablere og drif te.

Anlegg et abler t et t er anleggskonsesjon (normalt regionalnet t , opp t il 132 kV)
Elvia vil gjøre oppmerksom på at det i kommunen er høyspenningsanlegg som er bygget etter
anleggskonsesjon git t av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraft ledninger og kabelanlegg
bygget et ter anleggskonsesjon er i hovedsak unntat t f ra plan- og bygningsloven.

Eksisterende kraftledning
Elvia har regionale kraf tledninger i kommunen. Kraf tledningene har byggeforbudsbelter som innebærer
restriksjoner for arealbruken. Elvias ledningsanlegg innenfor kommunen er:

- Dal – Vormsund
- Funnefoss – Vormsund
- Årnes – Funnefoss
- Årnes – Rånåsfoss
- Rånåsfoss 1 – Rånåsfoss 2
- Rånåsfoss avgr. Bingsfoss (to paralelle ledningsanegg)
- Rånåsfoss-Blaker
- Under utbygging: kraft ledning for nett ilknytning av Songkjølen vindkraftverk
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Byggeforbudsbeltet for kraft ledningene Dal – Vormsund, Funnelfoss – Vormsund, Årnes – Funnefoss, Årnes
– Rånåsfoss er totalt 21 meter, det vil si 10 ,5 meter målt horisontalt t il hver side fra senter av ledningen.

Byggeforbudsbeltet for kraft ledningen Rånåsfoss 1 – Rånåsfoss 2 er totalt 59 meter, 29,5 meter målt
horisontalt t il hver side fra senter av ledningen.

Byggeforbudsbeltet for kraft ledningen Rånåsfoss avgr. Bingsfoss (to kraf tledninger) er totalt 59 meter, 29,5
meter målt horisontalt t il hver side fra senter av ledningen.

Byggeforbudsbeltet for kraft ledningen Rånåsfoss-Blaker er 28 meter, 14 meter målt horisontalt t il hver side
fra senter av ledningen.

Byggeforbudsbeltet t il kraf t ledningen for nett ilknytning av Sognkjølen vindkraf tverk f remgår av vedlagte
SHP- fil.

Vedlagte kart viser luf t ledningene med t ilhørende byggeforbudsbelte. Elvia gjør oppmerksom på at Statnett
eier luft ledningsanlegget Minne-Skarnes (luf t ledningsanlegget lengst nord i kartet). Elvia gjør også
oppmerksom på at kraf tledning for nett ilknytning av Songkjølen vindkraf tverk som er under utbygging
fremgår på et eget kart.

Nettselskapet ber om at t raseen med byggeforbudsbeltet innarbeides i planen som en hensynssone
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jf . vedlegg II t il kart - og planforskriften. Hensynssoner er
ved siden av arealformål og bestemmelser viktige elementer i kommuneplanens arealdel. Rettighetene,
herunder byggeforbudsbeltet t il kraf t ledningene er ervervet gjennom skjønn og avtaler. Områdene som bes
tat t inn som faresone har st renge begrensninger i arealbruken, og det er blant annet ikke anledninger t il å
oppføre boliger i denne sonen. Plansystemet legger opp t il at hensynssoner skal inngå i reguleringsplaner.
Dersom kommuneplanen innarbeider hensynssonen i kommuneplanens arealdel, er det også enkelt å
videreføre den t il kommende reguleringsplaner.

Ved bygging i nærheten av luf t ledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar
mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt ut redningsgrense for magnetfelt og
gjeldende byggeforbudsbelte.

Oversikt over Elvia sine luf t ledninger f innes også via WebApp:
ht tps:/ / hafslundnett.maps.arcgis.com/ apps/ webappviewer/ index.html?id=86397415a4754cfb87320
e0a65cbb190 Finn kraft ledningen ved å søke på området, trykk på selve kraft ledningen for å få opp
spesif ikasjoner om byggeforbudsbelte.

ArcGIS kart kan også benyt tes dersom kommunen ønsker å legge kart lagene i egne kartløsninger:
ht tps:/ / arcg.is/ 0XeSOD

Eksisterende kabelanlegg
Elvia har også regionalnet t kabelanlegg innenfor kommunen som må tas hensyn til i senere
detaljreguleringer. Nettselskapet ser det ikke hensiktsmessig å gå noe nærmere inn på restriksjoner
for kabelanleggene på dette nivået . Elvia forutset ter at nettselskapet involveres i senere prosjektering
på detaljreguleringsnivå.

Elvia gjør oppmerksom på at ca. 1,2 km av luf t linjen sørover f ra Årnes transformatorstasjon er lagt som
jordkabel, og at denne strekningen ikke lenger skal være omfat tet hensynssone (faresone) kode 370
– høyspenningsanlegg jf. vedlegg II t il kart - og planforskrif ten. Det er imidlertid vikt ig at
jordkabelt raseen blir hensyntat t ved senere detaljreguleringer.

https://hafslundnett.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86397415a4754cfb87320e0a65cbb190
https://hafslundnett.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86397415a4754cfb87320e0a65cbb190
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farcg.is%2F0XeSOD&data=04%7C01%7Cnatasa.sandvold%40elvia.no%7Cdaf4143459a343fdfc4108d9147e5d7e%7C2186a6ecc22742919806d95340bf439d%7C0%7C0%7C637563355357388179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N1ApWbPxtG7GP4s2lGNQGs%2Fr8kw9uwif1jxKMpgsImo%3D&reserved=0
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Transformatorstasjoner
Transformatorstasjoner er en viktig del av «maskineriet» i regionalnettet , og det er derfor viktig med sikker
drift av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm t il enhver t id. Transformatorstasjonene i Nes
kommune er vist på vedlagt kart .

For å sikre nødvendig drif t og vedlikehold av transformatorstasjonen må Elvia ha tilgang t il anlegget 24 timer
i døgnet, og adkomsten må t il enhver t id være fremkommelig for lastebil med svanehenger. Ved behov kan
Elvia ettersende hvilke spesif ikasjoner som gjelder for slik spesialtransport. I t illegg må Elvia ha t ilgang til
opparbeidede parkeringsplasser.

Det er spesielt viktig for net tselskapet å presisere at dersom det for eksempel er planlagt omlegging av
infrastruktur, må lastebil med svanehenger fortsat t ha t ilgang til anlegget. I t ilfeller hvor offentlige veier blir
lagt i tunnel eller under ny bro, må t ilstrekkelige høyder sikres slik at kjøretøyene kommer seg t il anleggene.
Elvia har følgende transformatorstasjoner i Nes kommune:

- Vormsund, plassert på gnr/ bnr. 94/ 8
- Funnefoss, plassert på gnr/ bnr. 144/ 3
- Årnes, plassert på gnr/ bnr. 168/ 128
- Rånåsfoss, plassert på gnr/ bnr. 317/ 9
- Rånåsfoss 2, plassert på gnr/ bnr. 324/ 20

Arealer som brukes til transformatorstasjoner avset tes i kommuneplanen t il arealformål bebyggelse og
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf . vedlegg I t il kart - og
planforskriften.

I den gjeldende kommuneplanen er t ransformatorstasjon Vormsund (gnr/ bnr. 94/ 8) regulert t il LNFR.
Transformatorstasjon Funnefoss (gnr/ bnr. 144/ 3) er regulert t il Næringsvirksomhet. Evia anmoder om at
disse arealene avsettes i kommuneplanen t il arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer
bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510

Støy fra transformatorstasjoner
Erfaringsmessig kan det oppleves noe støy f ra slike t ransformatorstasjoner. Eventuelle ulemper og
avbøtende tiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke net tselskapet sitt ansvar. Utbygger må
ta hensyn t il støy f ra t ransformatorstasjonen ved ut forming av ny bebyggelse.

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett, opp til 22kV)
Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elekt risk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Dist ribusjonsnettet består av net tstasjoner, høyspent luft ledninger og høyspent
jordkabelanlegg. Lavspenningsanlegg inngår også i dist ribusjonsnettet.

Det presiseres at vedlagt kart med byggeforbudsbelter kun omfat ter regionale luf t ledninger. Høyspennings
luft ledninger i dist ribusjonsnettet inngår ikke i vedlagte kart . Elvia har f lere høyspenningsluft ledninger i
kommunen hvor det også er restriksjoner mot bygging.

Nettstasjoner
Nettstasjoner er nødvendige og viktige komponenter i energiforsyningen. I forbindelse med den økte
elektrif isering er det også behov for f lere og/ -eller større nettstasjoner. Elvia opplever at det generelt er
vanskelig å f inne arealer for net tstasjoner. Ut fordringene er knyttet t il at det i eksisterende reguleringsplaner
ikke er regulert inn tilst rekkelige areal t il nettstasjoner og at grunneiere er skeptiske fordi nettstasjoner
«spiser av» eiendommens t illat te utnyt telsesgrad selv om nettstasjonen også skal bet jene bebyggelsen i
nabolaget. Rekkevidden til en nettstasjon er begrenset t il ca. 350 – 400 meter og net tstasjonene må derfor
plasseres i nærheten til bebyggelsen som skal forsynes, uavhengig av om en befinner seg i LNF- eller
utbyggingsområder.
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Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene ikke er t il hinder for etablering av nye net tstasjoner. Vi mener
at det for alle parter er hensiktsmessig å ha klare bestemmelser som både kommunen, net tselskapene og
grunneiere/ utbyggere kan forholde seg til. Vi har derfor utformet et forslag t il planbestemmelser om
nettstasjoner som kan tas inn i kommuneplanbestemmelsene. Forslaget fremkommer under «Forslag t il
planbestemmelser» og «nettstasjoner».

Behov for utbygging av distribusjonsnettet
I kommuneplanens arealdel er det regulert inn områder avsat t t il bolig der strømnettet har for lite effekt i
forhold t il planens omfang og formål. Dette gjelder følgende områder i gjeldende kommuneplan:

- Kvernberget
- B15

Elvia gjør oppmerksom på at det vil bli behov for å bygge ut strømnettet i det te området. Nettselskapet ber
om at planbestemmelsene for dette området legger t il rette for utbygging av st rømnettet . På
kommuneplannivå vil det ikke være mulig å vurdere hvilke typer anlegg som må etableres eller omfanget av
nettutbyggingen. Imidlertid vil det være en fordel at nettutbyggingen for områdene sikres i
planbestemmelsene.

Felles for elektriske anlegg

Forslag til planbestemmelser
Elvia har ut formet et forslag t il planbestemmelse som omhandler nettanlegg, og som anbefales.

Bakgrunnen til forslaget om nye nettanlegg er at LNF-areal hvor det er t illat t med spredt bolig- , frit ids- eller
næringsbebyggelse utgjør betydelige deler av Nes kommunens areal. Elvia har derfor naturlig nok et stort
antall saker som innebærer etablering av nye nettanlegg innenfor disse områdene. Det pågår også en
kont inuerlig fornying av eldre nettanlegg i kommunen, det te innebærer ofte omlegging fra
luf t ledningsanlegg til jordkabelanlegg.

Nettselskapet ber om at det tas inn følgende bestemmelse til kommuneplanens arealdel:

Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon (normalt regionalnett):
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings luft ledninger.
Hensynssonen gjelder t il bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant mm).
Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensynstas ved t iltak. Høyspenningsanlegget kan
generere elektromagnet iske felt utover hensynssonen.

Net teier må kontaktes ved t iltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonen uten at dette er skrift lig godkjent av net teier.

Elektromagnetiske felt :
Høyspenningsanlegg generer elektromagnet iske felt . Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for
personopphold foreslås plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4
mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets
plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnet feltet, jf. Direktoratet for st rålevern og
atomsikkerhet (DSA).

Nye net tanlegg

Etablering av net tanlegg som etableres i henhold t il områdekonsesjon i energiloven, er t illatt dersom de ikke er
i konf likt med dyrket eller dyrkbar mark, eller andre viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser (LNF).
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Net tstasjoner

• Nettstasjoner t illates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til eksisterende og godkjent
bebyggelse i LNF-områder, samt i areal regulert t il utbyggingsformål

• Nettstasjoner kan t illates oppført utenfor regulerte byggegrenser
• Nettstasjoner kommer i t illegg t il t illat t utnyttelsesgrad
• Nettstasjoner t illates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense

Inntegning på plankart
Elvia gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraft ledninger skal på kart ha en enhet lig utforming, uavhengig av spenningsnivå
og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én
ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Nettselskapet viser i denne
sammenheng t il Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt 6.2.9.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. Alle tekniske spørsmål må
rettes til f irmapost@elvia.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Elvia.

Med vennlig hilsen

Elvia AS

Andreas Fosså

Avdeling Rettigheter

andreas.fossa@elvia.no

Vedlegg:

- Kart over regionalnettanlegg

- Nettilknytning Sognkjølen vindkraftverk – Trasékart

- Nettilknytning Sognkjølen vindkraf tverk – SHP-byggeforbudsbelte

mailto:firmapost@elvia.no

