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Vedrørende tilknytningsledning for Lappland kraftverk 

Det vises til innsendt melding for Lappland kraftverk av 31.08.2017. I meldingen antydes en 

nettilknytning i form av en 420 kV kraftledning på mellom 38 og 150 kilometer. NVE gjør oppmerksom 

på at ledningen er av en slik størrelse at den kan utløse krav om konseptvalgutredning (KVU). Dette 

gjelder ledninger med spenning minst 300 kV og lengde over 20 kilometer. I enkelte tilfeller kan det 

imidlertid gis fritak for kravet. Dette er det Olje- og energidepartementet som avgjør. NVE ber 

MuskenSenter/Lapponia Center om å forelegge planene for departementet for å avgjøre hvorvidt tiltaket 

krever KVU eller ikke. Dersom det kreves KVU, må denne prosessen gjennomføres før en melding kan 

tas til behandling. 

I saker hvor kraftledningen i utgangspunktet er en ren produksjonsradial, skal NVE gjennomføre en 

felles behandling av nett og produksjon i tråd med § 3 i forskrift om ekstern kvalitetssikring og 

vedtaksmyndighet etter energiloven. Dette innebærer at NVE ikke vil sende meldingen om Lappland 

kraftverk på høring før vi også har mottatt melding om nettilknytning av kraftverket. NVE ber derfor om 

å få tilsendt en melding også for kraftledningen. NVE ber om at meldingen utformes i tråd med vår 

veileder om meldinger for kraftoverføringsanlegg. Denne finnes på NVEs nettsider 

(http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_05.pdf). NVE presiserer at de 

nettilknytningsalternativene som meldes bør være teknisk og økonomisk gjennomførbare. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Sannem Inderberg 

seksjonssjef 

Frode Berntin Johansen 

seniorrådgiver 

 

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