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Endringer i nye Hamang transformatorstasjon. Orientering om vedtak 

om konsesjon og samtykke til ekspropriasjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Elvia AS konsesjon og Statnett SF 

konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å gjøre byggetekniske endringer og endringer i 

elektriske anlegg i nye Hamang transformatorstasjon. NVE gir samtidig Statnett tillatelse til 

endret innføringsløsning for 300 kV forbindelsen Hamang–Bærum i ny transformatorstasjon. 

Dette innebærer en ny ca. 450 meter lang 300(420) kV jordkabel fra stasjonen frem til et nytt 

muffehus etter alternativ 1a. Anlegget ligger i Bærum kommune i Viken fylke.  

Begrunnelsen for vedtaket er at endringene i det elektriske anlegget legger til rette for fremtidig 

spenningsoppgradering i regionalnettet, samtidig som det gir bedre driftsforhold og forsyningssikkerhet, 

ryddigere eiergrensesnitt og redusert behov for innkjøp av ekstra beredskapstransformator. 

NVE vurderer at endret innføringsløsning i nye Hamang transformatorstasjon fra luftledning til 

jordkabel reduserer det båndlagte arealet på dagens stasjonstomt i vesentlig grad, noe som vil 

tilrettelegge for økt utnyttelse av stasjonstomten til boligformål. NVE legger videre til grunn at endret 

innføringsløsning fra luftledning til kabel gir større fleksibilitet med hensyn til fremtidig tilknytning mot 

Bærum. Luftledning inn til ny stasjon ville gjort det mer kostbart og teknisk utfordrende å bygge om til 

kabelinnføring på et eventuelt senere tidspunkt. 

I konsesjonen har NVE stilt følgende vilkår: «Dersom det innen 2. kvartal 2022 viser seg at det ikke er 

behov for et permanent muffehus, forutsetter NVE at Statnett i god tid før byggestart søker om 

konsesjonsendring fra permanent til midlertidig muffeanlegg. I den forbindelse skal Statnett vurdere 

alternative plasseringer av et midlertidig anlegg ut fra oppdatert fremdriftsplan for bygging av den nye 

420 kV-forbindelsen Hamang–Bærum–Smestad.» 

Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag er 

tilgjengelige på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=2618&type=A-1. 
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Klage 

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 6 uker fra det tidspunktet underretningen 

kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. 

VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (andre 

med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som 

representerer berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. Å avgi høringsuttalelse eller på annen 

måte bli orientert om saken, gir ikke i seg selv gir klagerett på vedtaket. 

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den bør 

inneholde en begrunnelse og opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har 

klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til Olje- 

og energidepartementet. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 
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