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Uttalelse til offentlig ettersyn av komm uneplanens arealdel -
2021 - 2033 - Våler kommune

Elvia AS (« Elvia ») viser til offentlig ettersyn for V åler kommune. Høringsfristen er 04. november og
uttalelsen er dermed innen fristen.

1. Bemerkninger

Elvia AS ("Elvia ") viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet i vårt bre v
datert 10.01.2019 med ref. 85023 . F or ordens skyld vil vår uttalelse ved varsel om oppstart vedlegges denne
uttalelsen , se vedlegg sliste. Nettselskapet har gått g jennom dokumentene for offentlig ettersyn, og ser ikke
at det er nevnt at Elvia spilte inn merk nader i januar 2019 i forrige runde . Det er videre no en forhold i vår
uttalelse som ikke er lagt inn i det videre planarbeidet.

Nedenfor følger merknader som Elvia ber om at blir hensyntatt i det videre arbeidet.

N ettselskapet gjør oppmerksom på at li nken til plankartet i der es brev ikke lenger er tilgjeng elig .

2. Punkter i Elvia sine merknader ved planoppstart som ikke er hensyntatt
E lvia ( tidligere Hafslund Nett AS) har vært i møte med Våler kommune vedrørende nye planer om bygging
av ny 132 kV kraftledning fra Våler kommune til Vestby kommune, samt e tablering av ny
transformat orstasjon i Våler komm une. Prosjektet er fortsatt ikke konsesjonsbehandlet som følge av ny
informasjon som kom frem sent i prosjekteringsfasen. Netteier vil sø ke om anleggskonsesjon i lø pet av
vint eren 2022. Som følge av omprosjekteringen, vi l trasé n i Våler beholde sin planlagte p lassering, men det
vil være endringer i avgreiningen mot Såner 2 i Vestby kom mune. Se fo r øvrig punkt 2.1 i vår uttalelse i 2019.
Dette e r generell i nformasjon til kommune n.

Videre ga Elv ia merknader om at det foreligger en eksisterende kraftledning (Vammafoss - Hasle - Råde 1 og
2) som har et byggeforbudsbelte på totalt 28,5 meter. Elvia ser at hensynssonen (f aresone) med kode 370 -
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høys pentanlegg er lagt inn i plan bestemmelsene (9) , jf. kap ittel 3, jf. 3.1. 3. Elvia ser på dette som
ti lfr edsstillende basert på vår tilbakemelding. Videre er det lagt inn hensynssone i kommuneplanens arealdel.
Dette anses også som tilfredsstil lende basert på våre merknader.

Imidlertid ser vi ikke at punktene som fremkommer av vår uttalelse i kapittel 1. 3 ( " Planbestemmelser") er
h ensyntatt og lagt inn i kommuneplanens bestemmelser. Nett selska pet ber kommunen vurdere disse
bes temmelsene på nytt og anm oder om at bestemmelsene tas inn i kommuneplanens arealdel. Det samme
gjelder to bestemmelse r vedrørende nettstasjoner, jf. kapittel 2.1 ("Nettst asjoner") i uttalelsen .

Elvia håper forslagsstiller vil vurdere merknadene på nytt og implementere d ette i neste revisjon av

kommuneplanens arealdel.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.

Kontaktinformasjon: firmapost@ elvia .no

Natasa Sandvold

R ådgiver

Avdeling Rettigheter

natasa.sandvold @ elvia .no

Vedlegg :

- Uttalelse januar 2019
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEPLANENS AREALDEL I VÅLER 
KOMMUNE 2019-2030   
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel i Våler 
kommune. Høringsfristen er 2019-01-11 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Våler kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN 
anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.  
 
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å 
etablere og drifte. 

1 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
HN vil gjøre oppmerksom på at det i kommunen er høyspenningsanlegg som er bygget etter 
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg 
bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor 
ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. 
 
1.1 Eksisterende kraftledning 
Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen (Vammafoss-Hasle-Råde 1 og 2) er totalt 28,5 meter, 
det vil si 14,25 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Vedlagte kart viser luftledningene 
med tilhørende byggeforbudsbelte, som er etablert i henhold til anleggskonsesjon.  
 
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte. 

1.1.1 Hensynssone 
Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet innarbeides i planen som en hensynssone 
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. 
 
Hensynssoner er ved siden av arealformål og bestemmelser viktige elementer i kommuneplanens arealdel. 
Når nettselskapet anmoder kommunen om å innarbeide hensynssone for kraftledninger i regionalnettet, er 
dette fordi dette er fareområdet med restriksjoner som har vesentlige betydning for arealbruken. 
Rettighetene, herunder byggeforbudsbeltet til kraftledningene er ervervet gjennom skjønn og avtaler. 
Områdene som bes tatt inn som faresone har strenge begrensninger i arealbruken, og det er blant annet ikke 
anledninger til å oppføre boliger i denne sonen. HN mener at kraftledningene i regionalnettet medfører så 
klare restriksjoner på arealbruken at de skal inngå som en faresone.  
 
Plansystemet legger opp til at hensynssoner skal inngå i reguleringsplaner. Dersom kommuneplanen 
innarbeider hensynssonen i kommuneplanens arealdel, er det også enkelt å videreføre den til kommende 
reguleringsplaner.  
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1.2 Nytt høyspenningsanlegg som er planlagt i området  
Det planlegges for tiden en ny 132 kV kraftledning samt ny transformatorstasjon i Våler kommune. 
Bakgrunnen for denne etableringen er økt behov for strøm i kommunen samt forventet økt befolkningsvekst. 
Dette utløser krav om at det må etableres nye anlegg for å kunne møte en slik vekst. Hafslund Nett har vært 
i dialog med plansjef i Våler kommune og diskutert disse tiltakene. 

Prosjektet er fortsatt i forprosjekteringsfasen og det er fortsatt ikke fastsatt endelig trasé, ei heller er det søkt 
og innvilget konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er planlagt å søke konsesjon ila 
2019. Nettselskapet forutsetter at det vil være en løpende dialog mellom nettselskapet og Våler kommune i 
prosessen. Dette til orientering.  

 

1.3 Planbestemmelser 
HN har utformet et forslag til planbestemmelse om høyspenningsanlegg som kommunen kan bruke i sin 
helhet eller til veiledning. Nettselskapet ber om at det tas inn følgende bestemmelse til kommuneplanens 
arealdel: 

Høyspenningsanlegg 
 
Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon (normalt regionalnett): 
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings luftledninger. 
Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant 
mm). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensynstas ved tiltak. Høyspenningsanlegget 
kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen.  

 
Elektromagnetiske felt: 
Høyspenningsanlegg generer elektromagnetiske 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 magnetfeltet, jf. Statens strålevern. 

 
Øvrige bestemmelser: 
Netteier må kontaktes ved tiltak 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 skriftlig godkjent av 
netteier. 

 

2 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av 
områdekonsesjon. Distribusjonsnettet består av nettstasjoner, høyspenningsluftledninger og 
høyspenningskabler. Lavspenningsanlegg (stikkledninger) inngår også i distribusjonsnettet.  
 
2.1 Nettstasjoner 
Nettstasjoner er viktige komponenter i energiforsyningen. Det er derfor viktig at 
kommuneplanbestemmelsene ikke er til hinder for drift og vedlikeholde av eksisterende nettstasjoner samt 
etablere nye nettstasjoner når det er nødvendig. Med bakgrunn i det anmoder nettselskapet om at følgende 
spesifikt ivaretas i kommuneplanbestemmelsene: 

• Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til stedbunden næring i 
LNFR-område samt i areal regulert til utbyggingsformål 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner har en byggegrense på 5 meter, og avstanden gjelder også til terrasse og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. HN ser at det ofte dessverre ikke blir tatt hensyn til disse avstandskravene 
når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er 
derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i planbestemmelsene.  
 



3 Felles for el ektriske anlegg

3.1 Innt e g n i ng på p l a n kart
HN g j ø r op p m e r k s o m p å at sp e nn i n g s n i v ået f o r led n i n g sa n legge n e  i k k e  må p å f ø r e s i pl a n e n , h e r u n de r
pl a nk ar tet . Kra f tled n i n ge r s k al p å k art h a e n e nh etli g u t f o rm in g , u a vh e n gi g av sp e nn i n g s n i v å o g
e v e n t u ell e fy s i s k e f o r s k j elle r. P a ra ll e ll e l ed n i n ge r s o m g år i samme trasé, s k al teg n e s s o m é n led n i n g .
H ø y sp e nn i n g s k ab le r un de r b a kk e n teg n e s i kk e in n p å k a r tet . Nettselskapet v i ser i de nn e sammen h e n g
ti l Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (be redskapsforskriften) § 6 -
2 , o g N V E s  V eiled n i n g ti l forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen , p k t
6 . 2 . 9.

Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og
anlegg, underformål «A ndre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 15 1 0 , jf. vedlegg I til
kart - og planforskriften.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Natasa Sandvold
rådgiver
Avdeling rettigheter
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