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Høring av søknad om nye kraftledninger og transformatorstasjoner i
Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner - Invitasjon til møte
NVE har mottatt søknad fra Nordlandsnett AS om en ny 132 kV kraftledning fra Hopen
transformatorstasjon via nye Saltstraumen og Kjelling transformatorstasjoner til Sundsfjord
transformatorstasjon. Videre søkes det om en ny 66 kV kraftledning fra Gillesvåg
transformatorstasjon til Saltstraumen transformatorstasjon. De nye nettanleggene skal erstatte
eksisterende kraftledninger på strekningene og Gillesvåg transformatorstasjon. Tiltakene berører
Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner i Nordland fylke.
Nordlandsnett søker om en ny 13,5 km lang 132 kV kraftledning fra Hopen til Saltstraumen. Ledningen
skal erstatte eksisterende 132 kV ledning mellom Hopen og Sundsfjord, og 66 kV-ledningen fra Hopen
til Gillesvåg. Ledning er søkt i samme trasé som eksisterende 66 kV ledning fra Hopen, frem til rett sør
for spennbukken på sørsiden av fjordspennet over Sveet. Fjordspennet over Sveet søkes i ny trasé
mellom de to ledningene som skal rives. Videre søker Nordlandsnett om en ny ca. 41 km lang 132 kV
kraftledning fra nye Saltstraumen transformatorstasjon, via nye Kjelling transformatorstasjon til
Sundsfjord transformatorstasjon. Ledningen er i hovedsak søkt i samme trasé som eksisterende 132 kV
ledning som skal rives. Mellom Valnesvatnet og Kjelling søkes det om to traséalternativer. Primært
søkes det om å legge ledningen i nytt trasé, på nordsiden av Langvatnet, videre på østsiden av Nygård og
Saura mot Innervika. Sekundært søkes det om å bygge ledningen i samme trasé som dagens ledning.
I tillegg søker Nordlandsnett om to nye transformatorstasjoner ved Saltstraumen og Kjelling. 132/66/22
kV Saltstraumen transformatorstasjon er planlagt i Hestlidalen, og skal erstatte eksisterende Gillesvåg
transformatorstasjon. Siden Saltstraumen transformatorstasjon skal erstatte Gillesvåg
transformatorstasjon søkes det i tillegg om en ny ca. 2,5 km lang 66 kV kraftledning fra Gillesvåg til nye
Saltstraumen transformatorstasjon. 132/22 kV Kjelling transformatorstasjon er planlagt rett sør for
Kjellingsundet på Langmyra. Transformatorstasjonene er søkt som utendørsanlegg.
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Side 2

Nordlandsnett begrunner tiltaket med behov for reinvestering i eksisterende regionalnett på grunn av
alder og teknisk tilstand. I tillegg er det stort potensial for ny fornybar kraftproduksjon i området.
Nordlandsnett søker om konsesjon i medhold av energiloven, og om ekspropriasjonstillatelse for
nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all
nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse som innebærer at grunn og
adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.
Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på de omsøkte tiltakene og
traseene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.
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NVE vil, som tidligere avtalt, holde orienteringsmøter for lokale og regionale myndigheter og
åpent informasjonsmøte følgende dager:
Dato

Klokkeslett

Adresse

Med hvem

13. februar

19.00

Saltstraumen Hotell

Offentlig møte

14. februar

09.00-11.00

Kommunehuset i
Gildeskål kommune
8140 Inndyr

Gildeskål kommune

14. februar

19.00

Nygårdsjøen skole

Offentlig møte

15. februar

09.00-11.00

Formannskapssalen i
DNB bygget, 6 etg.
Moloveien 16

Bodø kommune

Representanter fra Beiarn kommune, Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sametinget er herved
invitert til disse møtene. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden. Nordlandsnett vil orientere
om behovet for ledningen og de omsøkte traseene.
NVE holder også offentlige møter om sakene på Saltstraumen Hotell tirsdag 13. februar 2018,
klokken 19.00, og Nygårdsjøen skole onsdag 14. februar 2018, klokken 19.00.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger.
Uttalelser kan sendes som e-post til nve@nve.no, ved å bruke skjema for uttalelser på NVEs
internettsider eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.
Uttalelser må sendes NVE innen 09. mars 2018.
Informasjon til kommunene
NVE vil kunngjøre høringen, utlegging til offentlig ettersyn og de offentlige møtene i aktuelle aviser. Vi
ber videre kommunen å legge søknaden og informasjon om de offentlige møtene ut på sine internettsider
og ev. facebooksider, og å orientere aktuelle lokale velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner
m.fl. om søknaden.

Med hilsen

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Anette Ødegård
rådgiver

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