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Ombygging av strømnettet i Larvik. Høring av konsesjonssøknad
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om konsesjon fra Skagerak Nett
AS for å bygge om en 132 kV kraftledning ved Farriseidet i Larvik kommune og å rive ett trådsett
på dagens kraftledning mellom Bergeløkka og Brunla transformatorstasjoner. NVE ønsker
innspill til planene innen 7. juli 2017.
Statens vegvesen skal bygge ny E18 ved Farriseidet i Larvik kommune. I planene for ny veg ligger det
inne et nytt lokalt vegnett som kommer i konflikt med dagens 132 kV kraftledning Bergeløkka–Brunla,
som eies av Skagerak Nett AS. Det er derfor søkt om å flytte ledningen over en strekning på cirka en
kilometer.
Kraftledningen mellom Bergeløkka og Brunla transformatorstasjoner består i dag av to trådsett (seks
liner). Skagerak Nett AS søker også om å rive ett av disse trådsettene over en strekning på cirka 7,5
kilometer.
Skagerak Nett AS søker om konsesjon i medhold av energiloven og om ekspropriasjonstillatelse for
nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om
forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.
Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon
om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.
Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak
som kan redusere negativer virkninger.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger.
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Skjema for uttalelser finner du på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til
nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.
Uttalelser må sendes NVE innen 7. juli 2017.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Kristian Marcussen
seniorrådgiver

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

Liste over hørings- og orienteringsinstanser

Mottakerliste:
Avinor AS
Fylkesmannen i Vestfold
Larvik kommune
Larvik og Omegns Turistforening
Luftfartstilsynet
Naturvernforbundet i Vestfold
Statens Strålevern
Statens vegvesen - Region sør
Statnett SF
Vestfold fylkeskommune
Vestfold Natur og Ungdom

