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Høring av søknad om ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal og invitasjon
til digitalt folkemøte
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknader fra Elvia AS for å
bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i
Ullensaker og Eidsvoll kommuner i Viken fylke. Elvia søker samtidig om å utvide Dal og Gjestad
transformatorstasjoner.
Høringsfristen er satt til 5. mars 2021.
Søknadene
Elvia har levert søknader om å bygge og drive følgende anlegg i Ullensaker og Eidsvoll kommuner:


En ny ca. 8,7 km lang 132 kV dobbeltkurs kraftledning fra Dal transformatorstasjon i Eidsvoll
kommune til Hovinmoen transformatorstasjon i Ullensaker kommune. Dagens 66 kV
kraftledning mellom de to stasjonene rives. Det søkes også om å kable eksisterende 66 kV DalGarder inn mot Dal transformatorstasjon.



En ny ca. 3,6 til 4,4 km lang 132 kV dobbeltkurs kraftledning fra Hovinmoen
transformatorstasjon i Ullensaker kommune til Gjestad transformatorstasjon i Ullensaker
kommune. Dagens 66 kV kraftledning mellom de to stasjonene rives.



Utvidelse og oppgradering av Dal transformatorstasjon i Eidsvoll kommune med tre nye 66 kV
bryterfelt, utvidelse av eksisterende stasjonsbygg med ca. 60 m2 og en mindre justering av
dagens 66 kV kraftledning Dal-Minne inn til transformatorstasjonen.



Utvidelse av Gjestad transformatorstasjon i Ullensaker kommune med ett nytt 66 kV bryterfelt
mot vest og ett ca. 40 m2 tilbygg på dagens stasjonsbygg.

Ifølge Elvia er de omsøkte nettanleggene nødvendige for å dekke strømbehovet i Ullensaker kommune
og områdene rundt Gardermoen flyplass.
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Elvia søker om konsesjon i medhold av energiloven. Elvia søker også om ekspropriasjonstillatelse for
nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven.
Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter 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.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider https://www.nve.no/kraftledninger.
Invitasjon til digitalt folkemøte
Grunnet situasjonen med Covid-19 er det ikke mulig for NVE å avholde fysisk offentlig folkemøte.
NVE vil derimot holde et digitalt folkemøte. Her vil NVE informere om vår behandling av søknaden, og
Elvia vil orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle og det vil være mulig å sende inn skriftlige
spørsmål. Møtet arrangeres 4. februar 2021 kl. 19.00. Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens
saksside på https://www.nve.no/kraftledninger.
Høringsuttalelser
Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak
som kan redusere negative virkninger.
Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre
internettsider. Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE,
Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.
Fristen for å sende uttalelser til NVE er 5. mars 2021.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Øistein Løvstad
rådgiver
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