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Underretning om godkjent detaljplan og miljø-, transport- og

anleggsplan (MTA)

Statnett har fått konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon på Hamang i Bærum
kommune.

I den forbindelse har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjent Statnett sin
miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for den nye transformatorstasjonen.

En MTA-plan konkretiserer hvordan Statnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og
landskap blir ivaretatt på best mulig vis

"Mer informasjon om vedtaket finnes i vedlagte orienteringsbrev fra NVE. Selve vedtaket kan
leses på Statnetts nettsider: statnett.no/våreprosjekter/hamangtransformatorstasjon.
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Nye Hamang transformatorstasjon, del 1 - stasjonstomt. Underretning
om godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
Norges vassdrags- og energidirektorat G\rvD har i dag godkjent Statnett SF sin mlljø-, transport og
anleggsplan (MTA) for nye Hamang transformatorstasjon, del 1 - stasjonstomten i Bærum kommune i
Viken fflke.

MTA konkretiserer hvordan Statnett SF skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir
ivaretatbpffiest mulig-*s. - -
Godkjenningsvedtaket av i dag finnes vedlagt.

Partsinnsyn
Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se https://einn»m.no.

Klage
Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepaftementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen
kom fram ellerklageren frkkellerburde ha skaffet segkjennskap til vedtaket,jf. forvaltningslovenkap.
VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og tiltakshaver) og andre med rettslig klageinteresse (andre med
spesielt nær rettslig, økonornisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer
bercrte interesser) har rett til å klage på vedtaket.

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må
inneholde opplysninger som giør det mulig for NVE L avgSøre om klageren har klagerett. Den bør også
inneholde en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den
sendes til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår
sentrale e-postadresse nve@rve.no.

E-post nve@nve.no, Postboks 5091 [.4a]orstuen, 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95, lnterneti: \M.nve.no
Org.nr.r NO 970 205 039 I\,,lVA Bankkontoi 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 osLo

Region Midt-Norge

Abels gate I

7O3O TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54

Capitolgården

8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1 B

6800 FøRDE

Region øst
Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR



Side 2

Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, navntlf.22
95 94 28 eller e-post mals@nve.no.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Marie Louise Sundheim
førstekonsulent

Godkjenningstekst settes automatisk inn ved ekspedering


