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Orientering til nettselskap om endringer i praksis for behandling av 

nettsaker 

Som tidligere informert om, har NVE nå en kø av konsesjonssøknader vedrørende 

nettanlegg. Dette skyldes økning i antall søknader som følge av elektrifisering, i tillegg til 

at Norge har en stor andel eldre nettanlegg som krever oppgradering eller utskiftning. For 
å bidra til å effektivisere konsesjonsbehandlingen vil vi nå iverksette noen tiltak innenfor 
gjeldende regelverk.  

For å få innspill til tiltak gjennomførte NVE workshop med 14 nettselskaper. Selskapene 

ble plukket ut fra størrelse og antall konsesjonssaker de har hatt i senere tid. Vi takker for 
gode innspill.  

Dette brevet sendes til alle nettselskaper med anlegg i regional- og transmisjonsnettet. 

Brevet vil også bli tilgjengelig på være nettsider, www.nve.no. 

Nærmere beskrivelse av tiltak 

Nettselskapene vil få større fleksibilitet i transformator- og koblingsstasjoner 

NVE åpner for å gi nettselskapene større fleksibilitet i transformator- og koblingsstasjoner i 

regional- og transmisjonsnettet. Dette vil vi gjøre gjennom ny praksis for spesifisering av 

anlegg i anleggskonsesjonene. Dette betyr at gjeldende konsesjoner må oppdateres for å 
få denne fleksibiliteten. Nettselskaper som ønsker sine gjeldende konsesjoner endret til ny 
praksis, må søke NVE om dette. Hvordan dette håndteres i praksis er beskrevet nedenfor. 

Konsesjonene vil spesifiseres slik at konsesjonæren selv kan bestemme antall og ytelse på 

transformatorer, innenfor rammene av et øvre tak for spenningsnivå og eksisterende 

bygningsmasse/celler. Nye transformatorceller vil normalt kreve søknad, se informasjon 

under. Det vil ikke kreve søknad å utvide eksisterende koblingsanlegg med nye bryterfelt 
inne i eksisterende bygning eller innenfor eksisterende stasjonsområde.   

For kompenseringsanlegg og jordslutningsspoler opprettholdes dagens praksis. Det 
innebærer at disse komponentene er søknadspliktige, med unntak av 

kondensatorbatterier med spenning opp til og med 22 kV. Anlegg opp til og med 22 kV, kan 
også bygges og drives av områdekonsesjonær uten konsesjonssøknad.  

http://www.nve.no/
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Som i dag vil det kreve søknad for å etablere nye, inngjerdede stasjonsområder og å utvide 
eksisterende stasjonsområder.  

Nye bygninger inne på stasjonsområdet vil som hovedregel kreve søknad, inkludert nye 
transformatorceller. Bygninger med grunnflate opptil 50 m2, der høyden på det nye bygget 

ikke er høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet, krever ikke søknad. 

Tilbygg på eksisterende bygninger krever som hovedregel konsesjonsbehandling, med 
unntak av tilbygg på maks 50 m2 fra konsesjonsgitt bygningsareal, der høyden på tilbygget 

heller ikke er høyere enn eksisterende bygning. Det kan bygges ett slik tilbygg før det må 
søkes om ny konsesjon.  

Gjeldende konsesjoner må oppdateres 

Gjeldende konsesjoner må oppdateres for å få fleksibiliteten beskrevet over. Det vil si at 

anleggskonsesjonene NVE nå gir, vil inneholde færre detaljer med hensyn til antall og 

ytelse på transformatorer og koblingsanlegg. For nye konsesjoner, vil NVE bruke ny 
praksis, også for søknader som ligger i kø.  

Det vil være mulig å få gjort om konsesjonene for alle selskapets stasjoner samtidig. 
Søknaden sendes nve@nve.no. 

En søknad må inneholde: 

- en oversikt over hvilke stasjoner det søkes for, med informasjon om antall og øvre 

spenningsnivå på transformatorer, og eventuelle spoler og kompenseringsanlegg i 

stasjonen 

- bygningers areal og høyde (omtrentlige størrelser) 

- kart som viser stasjonsgjerde og fotavtrykk av bygninger   

NVE vil prioritere å behandle søknader fra selskaper som har konsesjonssøknader i kø i 
dag, og selskaper som har planer om tiltak i stasjoner i nærmeste fremtid. Vi ber om at de 

som ikke har planer om tiltak i eksisterende transformator- og koblingsstasjoner, venter 
med å søke til behovet nærmer seg. 

Endringer i praksis - når stilles det krav til MTA-plan 

For mindre anlegg med mindre virkninger, vil NVE kunne unnlate å stille krav om full MTA-

plan. I saker med mindre arealendringer, vil NVE vurdere spesifikke vilkår og krav om 
sluttrapport knyttet til konsesjonsvedtaket i stedet for vilkår om MTA-plan.   

NVE vil tilstrebe å gi en tidlig avklaring til søker om det vil bli stilt vilkår om MTA-plan i en 
eventuell anleggskonsesjon. 

Behandling av midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser 

I dag søkes det ofte om ekspropriasjon for midlertidige anleggsveier, rigg- og 
anleggsplasser samtidig med konsesjonssøknaden for de elektriske anleggene. 

Planlegging og behandling av slike midlertidige anlegg krever mye ressurser hos både 
tiltakshaver og NVE på et tidlig stadium i prosessen.  

mailto:nve@nve.no
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Det gir bedre ressursutnyttelse å flytte behandlingen av midlertidige anleggsveier, rigg- og 

anleggsplasser fra konsesjonssøknad til tidspunktet for behandlingen av MTA-plan. 

Midlertidige anlegg knyttet til bygging vil være mer klarlagt og planlagt i detalj på dette 
tidspunktet i prosessen.  

Vi legger til grunn at nettselskapet forsøker å komme til frivillige avtaler med grunneiere 

som berøres av de midlertidige anleggene nevnt over, se avsnitt om «frivillige avtaler» 
lenger ned. Dersom nettselskapet ikke kommer i mål med frivillige avtaler, vil 

nettselskapet kunne søke om ekspropriasjon til midlertidige anlegg, som behandles 

samtidig med MTA-planen. Høring av ekspropriasjonssøknad sammen med MTA-plan, vil 
innebære en mer omfattende høring enn i de tilfeller det ikke søkes ekspropriasjon. Vedtak 

om ekspropriasjon for disse midlertidige anleggene fattes sammen med vedtak om 
godkjent MTA-plan, og vil ha en ordinær klagefrist på tre uker, jf. forvaltningsloven § 29.  

Korridor for midlertidige kjørespor 

NVE vil innføre en praksis om at midlertidige kjørespor vises med en 100 meter korridor i 

kart i MTA-plan. Innenfor denne korridoren skal konsesjonær sammen med entreprenør 

finne det kjøresporet som gir minst virkninger i terrenget. Dersom det er behov for å legge 

kjøresporet utenfor denne korridoren, må det fremdeles søkes om som en endring av MTA-
plan. NVE vurderer at disse endringene vil gi betydelig ressursbesparelse både hos søker 
og hos NVE, og gir mer fleksibilitet for å finne de beste løsningene under anleggsarbeidene. 

Søknader i kø vil behandles etter ny praksis 

Søknader som er under behandling i dag, vil behandles etter tidligere praksis. Nye 
søknader i kø og som ikke allerede er tatt til behandling, vil behandles etter ny praksis.  

Frivillige avtaler som hovedregel for tiltak med få grunneiere og rettighetshavere  

Minnelige avtaler skal være hovedregel for tiltak med få grunneiere og rettighetshavere. 

For tiltak med få berørte grunneiere og rettighetshavere vil NVE kreve dokumentasjon på 

at det er gjort forsøk på å inngå minnelige avtaler før søknad om ekspropriasjon sendes 
NVE. Dette vil redusere konfliktnivået og tidsbruken i konsesjonsprosessen. For lange 

ledninger og andre saker med mange grunneiere vil det være praktisk krevende å komme 
til minnelig avtale med alle grunneiere, og praksis vil være som i dag. 

Ny praksis for tiltak med få grunneiere og rettighetshavere 

Den som søker om ekspropriasjon for tiltak med få berørte grunneiere, må dokumentere 

at det er forsøkt inngått minnelig avtale med berørt grunneier/rettighetshaver før det 

søkes om ekspropriasjon, jf. ekspropriasjonsloven § 12. NVE vil håndheve dette strengere 

fremover. NVE vil ikke prioritere å ta søknader om ekspropriasjon til behandling om det er 
få grunneiere og rettighetshavere, og det ikke er dokumentert at det er gjort tilstrekkelig 
forsøk på å inngå minnelig avtale.   

I saker hvor det er søkt om ekspropriasjon for få grunneiere og rettighetshavere skal det 

oppgis hvilken dialog, eller forsøk på slik, som nettselskapet har hatt med den enkelte 

grunneier og rettighetshaver. Det er tilstrekkelig at dialogen med den enkelte grunneier og 
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rettighetshaver angis i en liste som viser til typen dialog eller om det er inngått minnelig 
avtale, vedlagt søknaden.  

Praksis for søknader som ligger i kø i dag 

For søknader som er tatt til behandling gjelder tidligere praksis. Dersom selskapet har 

sendt inn en søknad som enda ikke har fått tildelt saksbehandler, og der det foreligger 
ekspropriasjonssøknad rettet mot få grunneiere og der det ikke er gjort forsøk på minnelig 

avtale, ber vi om at nettselskapet går i dialog med grunneiere. Dersom det oppnås 

minnelig avtale ber vi om at ekspropriasjonssøknaden trekkes, eller at det ettersendes 
dokumentasjon på at det er gjort forsøk på å komme til minnelig avtale, men at dette ikke 
har lykkes.  

Overordnet fremdriftsplan  

I større saker vil NVE ta initiativ til å avklare en overordnet fremdriftsplan for saken, for å 

sikre bedre koordinering og ressursstyring for NVE og søker. Etter at saken har blitt tildelt 
en saksbehandler, vil NVE kalle inn til et møte der nettselskap og NVE avklarer 

forventninger til behandling av saken og de ulike stadiene. En fremdriftsplan må tilpasses 

saken og holdes oppdatert ettersom saken utvikler seg. NVE vil administrere 
fremdriftsplanen.  

God kvalitet på søknader gir effektive prosesser 

God kvalitet på søknadene NVE mottar er en forutsetning for effektiv behandling. Vi 

forutsetter at nettselskapene bruker vår Veileder for utforming av søknader om konsesjon 
for nettanlegg aktivt. Ved utarbeidelse av MTA-plan, forutsetter vi at dere bruker vår 

Rettleiar for miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av nettanlegg. I arbeidet med 

MTA-plan vil vi også vise til vår Veileder for terrengbehandling. NVE vil kontinuerlig arbeide 
for å ha oppdaterte veiledere og være tydelige på hvilke krav vi stiller til søknader.   

For industriaktører som ønsker tilknytning til nettet, har NVE tidligere presisert hvilken 
informasjon vi trenger for å ta disse søknadene til behandling.  

NVE presiserer at nettselskapene selv har et ansvar for å levere søknader med tilstrekkelig 

kvalitet. Vi henviser søkere til vår veileder og til å hente inn nødvendig kompetanse fra 
konsulentselskap der nettselskapet selv ikke har tilstrekkelig kompetanse. Der søknader 

utvikles av konsulenter, er det viktig at nettselskap tar tilstrekkelig eierskap til søknaden 

og foretar en kvalitetssikring. Det er viktig at konsulentselskap som benyttes har 
tilstrekkelig kompetanse innen alle relevante temaer for saken. 

Forslag om tiltak som vil kreve regelverksendring 

NVE mottok i workshopen flere forslag om å fjerne klageadgangen til enkelte typer vedtak. 

Klageadgangen er nedfelt i forvaltningsloven, et felles regelverk for alle 

forvaltningsorganer. Når det gjelder endring av klagerett og oppmykning av 
ekspropriasjonsregelverket, mener NVE at det ikke er hensiktsmessig å foreslå endring av 
lovverket, da det vil gå på bekostning av rettigheter til berørte parter.  

NVEs konsesjonsbehandling 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_02.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2020/veileder2020_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/nve-onsker-mer-effektiv-saksbehandling-for-kraftkrevende-naeringer/
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NVE forventer at antall konsesjonssøknader for nettanlegg vil fortsette å øke i årene 

framover. NVE må derfor prioritere hvilke saker som tas til behandling når. Les mer om vår 
prioritering av saker på NVEs nettsider.  

Søknadene må være komplette i det de sendes inn. Det er ikke mulig å «holde av plass» 
ved å sende inn en uferdig søknad.  

Praksisendringene vi nå vil gjennomføre, vil nok ikke fjerne køen vi har til av søknader, 

men vi tror at dette vil bidra spesielt til at flere mindre saker kan håndteres raskere. Vi er 

avhengig av at vi har en god dialog, og at nettselskapene hjelper oss til å kunne 
gjennomføre en effektiv saksbehandling av hver enkelt sak.  

For spørsmål knyttet til ny praksis, ta kontakt med Solveig Willgohs sowi@nve.no, telefon 
22 95 92 45 eller Anine M. Andresen aman@nve.no, telefon 22 95 98 46.  

 

 

Med hilsen 

 

Inga Katrine Johansen Nordberg  

direktør 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 
 

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

 

 

 

 
 

 

 
Mottakerliste: 

AGDER ENERGI NETT AS 

Aktieselskabet Saudefaldene 
ALTA KRAFTLAG NETT AS 

ANDØY ENERGI NETT AS 

ARVA AS 

AURLAND ENERGI NETT AS 
BKK NETT AS 

BREHEIM NETT AS 

DRANGEDAL EVERK AS 
ELMEA AS 

ELVIA AS 

ENIDA AS 
FAGNE AS 

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/slik-vil-nve-prioritere-konsesjonssoknader-for-nettanlegg/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/slik-vil-nve-prioritere-konsesjonssoknader-for-nettanlegg/
mailto:sowi@nve.no
mailto:aman@nve.no
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FJELLNETT AS 

FØRE AS 

GLITRE ENERGI NETT AS 

HALLINGDAL KRAFTNETT AS 
HAMMERFEST ENERGI NETT AS 

HARDANGER ENERGI NETT AS 

HEMSEDAL ENERGI AS 
HERØYA NETT AS 

HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 

ISTAD NETT AS 
JÆREN EVERK AS 

KE NETT AS 

KLIVE AS 

KVAM ENERGI NETT AS 
KYSTNETT AS 

LEDE AS 

LINEA AS 
LINJA AS 

LNETT AS 

LUOSTEJOK KRAFTLAG NETT AS 
LÆRDAL ENERGI NETT AS 

MELØY NETT AS 

MIDTKRAFT NETT AS 

MIP INDUSTRINETT AS 
MØRENETT AS 

NEAS NETT AS 

NETTINORD AS 
NETTSELSKAPET AS 

NORDKRAFT NETT AS 

NORDKYN NETT AS 
NORGESNETT AS 

ODDA ENERGI NETT AS 

RINGERIKSKRAFT NETT AS 

RK NETT AS 
ROMSDALSNETT AS 

RØROS E-VERK NETT AS 

STANGE ENERGI NETT AS 

STANNUM AS 

STATNETT SF 

SVORKA NETT AS 
SYGNIR AS 

TENSIO TN AS 

TENSIO TS AS 

TROLLFJORD NETT AS 
VARANGER KRAFTNETT AS 
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VESTERÅLSKRAFT NETT AS 

Vestmar Nett AS 

VEST-TELEMARK KRAFTLAG NETT AS 

VEVIG AS 
VISSI AS 

VOSS ENERGI NETT AS 

 
Kopimottakerliste: 

Olje- og energidepartementet 

Olje- og energidepartementet 
 

 


