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Deres dato

Vår dato
2022-08- 12

Deres referanse
20 / 13929

Vår referanse
117960
Vår saksbehandler
Camilla Sæt her

Nes kommune

Kopi til

Ut talelse til offentlig ettersyn av kommuneplan 2022 - 20 34 for Nes
kommune
Elvia AS («Elvia») viser til of fentlig ett ersyn av kommuneplan for Nes kommune. Høringsfrist en er
22.08.2022 og ut t alelsen er dermed innen f rist en.
Innledningvis viser Elvia t il ut talelse til varsel om oppst art av rullering av kommuneplaneni Nes og
utleggelse av forslag t il planprogram på høring og of fentlig ett ersyn, dat ert 30.0 7.20 21.

1.

Innspill t il plankart et

1.1
Hensynssoner
Gjennomgang av plankart, planbest emmelser, sammendrag av høringsutt alelser m.m. viser at kommunen har
innarbeidet hensynssoner f or de regionale kraf tledningene i kommunen. Net tselskapet er t ilfreds med dett e
da disse kraf tledningene innebærer betydelige rest riksjoner for bruk av arealene og har konsekvenser f or
sikkerhet.

Vi ser at det mangler en hensynssone i plankart et f or en ny kraf t ledning til Songkjølen vindkraft verk, vi viser
til oversendt underlag ved vår utt alelse dat ert 30 .07.2021, samt oversendt epost til deres saksbehandler
Camilla Smedsrud 0 8.0 8.20 22. Vi ber om at hensynssone f or denne st rekningen legges inn i plankartet på
samme måte som f or de øvrige regionale kraf tledningene i kommunen.
Vi ser også at det i plankart et s tegnf orklaring er oppgitt «Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl.
høyspentkabler)». Vi ber om at t egnf orklaringen endres til «Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl.
luftledninger)», da det ikke legges opp til å etablere hensynssoner rundt kabelanlegg (dvs. jordkabler).

1.2
Arealformål transf ormat orst asjoner
Gjennomgang av plankart et viser at kommunen har imøtekommet nettselskapet sitt innspill, og lagt inn
t ransf ormat orstasjonene med arealformålet "Andre t ype bebyggelse og anlegg", "energikode 1510 ".
Nett selskapet er t ilfreds med det t e.
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2.

Innspill t il kommuneplanbest emmelser

2.1
Hensynssone for høyspent
I f orbindelse med varsel om oppst art sendt e nett selskapet inn f orslag til planbestemmelser, både knytt et til
de regionale kraf tledningene og t il et ablering av nye anlegg. Det te er imøtekommet og net t selskapet er
t ilfreds med at planbestemmelsene er innarbeidet i kommuneplanen. Det er imidlertid en uklar best emmelse
i andre avsnitt i § 12.7.
«Ved planer om nye bygg nær kraftledninger eller ved anleggelse av nye kraft ledninger nær
eksisterende bygg og bebyggelse skal fareområder rundt høyspent linjer beregnes og
dokumenteres (H370) vist i temakart for høyspent . Disse kraft ledningen skal fort rinnsvis
legges i bakken.»
Ved bygging av st ørre nett anlegg (t ransf ormat orst asjoner, luftledninger og jordkabler over 24 kV) søkes det
NVE om anleggskonsesjon ett er energiloven. Anlegg bygget et t er anleggskonsesjon er i hovedsak untat t f ra
plan- og bygningsloven. Disse sakene følger et løp med of fentlig høring, med t ilhørende vedt ak av NVE.
Dett e er saksbehandling som har likhetst rekk med behandling av reguleringsplaner, men hvorvidt slike
elekt riske anlegg skal etableres i bakke eller i luft er det derf or NVE som ret t e myndighet som avgjør.
Etablering av net tanlegg med spenning mindre enn 24 kV omfatt es av Elvia sin områdekonsesjon, gitt av
NVE et ter energiloven. Typiske anlegg er net tst asjoner, luftledninger, jordkabler og fordelingsskap. Anlegg
som er bygd iht. områdekonsesjonen er unntatt de flest e byggesaksreglene i plan- og bygningsloven, men
må følge lovens plandel. Det følges et saksbehandlingsløp der det f orelegges for kommunen,
f ylkeskommunen, stat sforvalter og eventuelt fagmyndigheter som St atens vegvesen, Riksantikvar og Bane
NOR.
Ved nye nett anlegg blir det generelt i henhold til Energilovens best emmelser og uavhengig av
planbest emmelsen gjennomført nødvendige beregninger og vurderinger av bl.a. t ekniske og økonomiske
konsekvenser om anlegg bør et ableres i bakke eller i luft . Vår vurdering er videre at de øvrige
best emmelsene f or nett anlegg i kommuneplanbest emmelsene punkt §6.3 og 12.7 er dekkende. Vi foreslår
derf or at andre avsnitt i punkt § 12.7 st rykes.
2.2

Hensynssone Nat urmiljø Årnest angen (H560 _1)

Elvia ble oppmerksom på retningslinje til hensynssone f or Naturmiljø Årnest angen, § 12.1. Vi ønsker for
ordensskyld å gjøre oppmerksom på at nettselskapet har t o eksist erende nettstasjoner med t ilhørende
kabelanlegg innenf or hensynssone for Naturmiljø Årnest angen. Det er veldig uheldig om ret ningslinjen
kommer i konflikt med nødvendig drift og vedlikehold av eksisterende anlegg.
For å ikke komme i konflikt med hensynssonens retningslinje tillater vi oss å f oreslå et f ølgende tillegg for
hensynssone H560 _1:
«Det tillat es nødvendig t ilt ak for å sørge for normal drif t og vedlikehold av eksisterende net tstasjoner med
t ilhørende kabelanlegg».

3.

Avslut ning

Vennligst t a kont akt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter ved det t e brevet s innhold.
Kontakt informasjon: firmapost@elvia.no
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Med vennlig hilsen
Elvia AS

Camilla Sæther
Seniorrådgiver
Avdeling Ret tigheter
camilla.set her@elvia.no

Dokumentet sendes ut en underskrift . Det er godkjent i henhold t il int erne rutiner.

