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Hafslund Nett – ny 132 kV kraftledning Kråkerøy – Hvaler - klagesak 

 

1. Bakgrunn  

Ved vedtak av 22. juni 2016 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Hafslund Nett 

AS (Hafslund) anleggskonsesjon til å bygge og drive en ny 132 kV kraftledning mellom 

Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Det ble 

samtidig gitt samtykke til ekspropriasjon. Søknad om forhåndstiltredelse ble stilt i bero. 

 

Hafslund fikk tillatelse til å bygge og drive kraftledningen basert på to alternativer, i prioritert 

rekkefølge: 

 

1. Jordkabel i gang- og sykkelvei i trasé som blir nærmere avklart av Hvaler og 

Fredrikstad kommuner, eller 

2. Luftledning med jord- og sjøkabel på delstrekningene Kråkerøy transformatorstasjon 

– Ulvedalen og Tangen – Økholmen.  

 

Det ble satt som vilkår at kraftledningen skal bygges etter utbyggingsalternativ 1, under 

forutsetning av at kommunene og Hafslund kommer til enighet om en utbyggingsavtale innen 

1. januar 2018. Dersom partene ikke har inngått en avtale innen fristen, kan Hafslund bygge 

kraftledningen i henhold til utbyggingsalternativ 2.  

 

NVEs vedtak ble påklaget av følgende personer og organisasjoner:  

 

- Fredrikstad kommune  

- Hvaler kommune  

- Hytteeiere på Holmetangen nord, Spjærøy  

Ifølge liste  
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- Aksjonsgruppene «Nei til nye kraftledninger over Kråkerøy» og «Bevar Hvaler» 
v/Håvard Næss og Jon Petter Sandem  

- Beboere i Almevika v/Anne Marie Nørholm  

- Tor C. Ingemundsen m.fl.  

- Anne-Lise Gamst  

- Sindre Norderhaug (Anette Zacariassen)  

- Trygve Klavenes  

- Lars Røed  

- Ernst Herlof Kristiansen  

- Jon Bendik Røed  

- Hanne-Sofie Hyberg Røed  

- Bjørn Sandberg  

- Øystein Engen  

- Inger Wiwi-Ann Holmås  

- Grethe Synnøve Skogen  

- Per-Arne Thomassen  

- Tommy Kessinger 

- Annette Bergsland  

- Øistein Lund  

- Heza Wasfy  

- Tormod Torp  

- Camilla og Joachim Stang  

 

Per-Arne Thomassen framsatte klage fire dager etter den forhåndsvarslede klagefristen 19. 

august 2016. NVE avviste dermed klagen fra Thomassen. Olje- og energidepartementet fant 

imidlertid at Thomassen, gjennom tidligere henvendelse til NVE, hadde påklaget vedtaket 

innen klagefristen og omgjorde NVEs avvisningsvedtaket ved vedtak av 18. januar 2017.  

 

NVE fant i avvisningsvedtak av 15. november 2016 at Tommy Kessinger, Annette Bergsland, 

Øistein Lund, Alan Saied og Heza Wasfy, Tormod og Marit Torp og Camilla og Joachim 

Stang ikke hadde rettslig klageinteresse. Disse avvisningsvedtakene er ikke påklaget.  

 

Hafslund kommenterte klagene i brev av 5. oktober 2016. For en nærmere redegjørelse for 

klagene og Hafslunds kommentarer, viser departementet til NVEs oversendelse og til 

departementets vurdering nedenfor.  

 

NVE fant ikke grunnlag for å oppheve eller endre egne vedtak, og saken ble derfor oversendt 

til departementet ved brev av 15. november 2016.   

 

Departementet gjennomførte møte og klagebefaring i området 9. mars 2017, sammen med 

representanter fra klagerne, kommunene og Hafslund.  

 

Departementet har avholdt møte med Hvaler og Fredrikstad kommuner og Hafslund. 

Departementet har mottatt flere tilleggsopplysninger fra partene.  
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2. Departementets vurdering  

 

2.1.  Klager på delstrekninger ved utbyggingsalternativ 2 

 

2.1.1. Kråkerøy  

På de første om lag 1600 meterne ut fra Kråkerøy transformatorstasjon skal ledningen gå 

som  jordkabel langs eksisterende vei. Fra Ulvedalen har NVE gitt konsesjon til luftledning 

etter alternativ 2A forbi Kråkerøy kirke og over Femdal og Lunde.  

 

Aksjonsgruppene «Nei til nye kraftledninger over Kråkerøy» og «Bevar Hvaler» ved hhv. 

Håvard Næss og Jon Petter Sandem, klager på luftledningsalternativet. De ber primært om 

at det legges sjøkabel fra Øra til Hvaler, alternativt at forbindelsen bygges som jordkabel hele 

veien fra Kråkerøy til Hvaler. 

 

Fredrikstad kommune påklager ikke utbyggingsalternativ 1, men mener at Hafslund bør 

dekke merkostnaden for kabelanlegg på strekningen Ulvedalen til forbi Kråkerøy kirke. 

Kommunen mener det er nødvendig å legge jordkabel fra Ulvedalen og forbi gravlunden ved 

Kråkerøy kirke fordi det vil være uheldig å legge kraftledninger over LNF-området og fordi 

luftledningen vil komme i konflikt med både gravlunden og fylkesvei 108.  

 

I brev av 15. mars 2017 skriver Fredrikstad kommune at i henhold til krav i forskrift om 

elektriske forsyningsanlegg, vil det ikke være plass til en kraftledning mellom fylkesvei 108 

og kirkegården. Kommunen anfører at området mellom dagens kirkegård og fylkesvei 108 

også er regulert til utvidelse av kirkegården. Videre er det i tillegg regulert for busslomme og 

gangvei der Hafslund planlegger å legge ledningen.  

 

Hafslund skriver at gjeldende regelverk tilsier at det skal være minst 6,7 meter vannrett 

avstand fra nærmeste strømførende line til grense for kirkegård. Avstand fra senterlinje 

kraftledning for mast med lineoppheng er 8,5 meter. Hafslund har redegjort for hvordan de vil 

opprettholde minimumsavstander til vei, eksisterende gravlund og hytter. Ved passering av 

gravlunden kan eventuelt lineopphenget tilpasses. 

 

Departementet skal bemerke at kraftledninger er unntatt fra plan- og bygningslovens 

planbestemmelser, og kan bygges uavhengig av områdets planstatus. At området er regulert 

som kirkegård er derfor ikke et rettslig hinder for fremføring av ledningen. Områders 

planstatus er likevel et viktig hensyn i avveiningen mellom ulike traseer og løsninger for 

framføring av kraftledninger. I dette tilfellet har NVE vurdert at den valgte traseen langs 

Kråkerøyveien samlet sett gir minst ulemper for samfunnet. Departementet legger denne 

vurderingen til grunn, og har i den forbindelse lagt vekt på at kommunen også mener at 

denne traseen er den beste av de vurderte luftledningsalternativene.  

 

Hafslund mener at kabling av strekningen fra Ulvedalen til passering Kråkerøy kirke, vil gi en 

merkostnad på om lag 12 millioner kroner. Konsulentselskapet Rejlers har på vegne av 
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Fredrikstad kommune, lagt frem tall som skal vise at prisforskjellen mellom kabling og 

luftledning ikke er så stor som Hafslund mener, men kan beløpe seg til om lag halvparten av 

det Hafslund har angitt. Det vises blant annet til at kabelstrekningen i stor grad kan legges 

langs eksisterende vei, noe som reduserer anleggskostnadene. Departementet finner 

uansett at kostnadene ved kabling ut over det som ligger i utbyggingsalternativ 2, ikke kan 

forsvares av økte fordeler og eller andre hensyn som følger av gjeldende kabelpolicy. 

Departementet viser i den forbindelse til at ledningen i dette området i første rekke vil gi 

visuelle ulemper, og at det er mulig å utvide dagens kirkegård i andre retninger enn mot 

fylkesveien  

 

Departementet har lagt vekt på at Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Østfold foretrekker trasé 2A fremfor trasé 1/1A. Imidlertid må mastene 

plasseres med tilbørlig hensyn til Kråkerøy kirke og kirkegården.  

 

Trygve Klavenes ber om at det tas hensyn til deres hus i Rødsmyrveien 10, og at nærmeste 

mast plasseres sydvest for klova ved huset. Hafslund bemerker til dette at detalj-

prosjekteringen vil avklare masteplassering og nøyaktig trasé for kraftledningen. Eksakt trasé 

og mastepunkter vil kunne avvike noe fra det som fremgår i kartet tilhørende konsesjons-

vedtaket.  

  

På befaringen kom det frem ønsker om at ledningen trekkes lenger opp og sydover litt lenger 

unna boligfeltet. Departementet vil til dette bemerke at hvis ledningen legges lenger syd, vil 

den gå lenger inn i det statlige sikrede friluftsområdet Kråkerøymarka. Fredrikstad kommune 

har opplyst at dette er et mye brukt friluftsområde og er angitt med hensynsone friluftsliv i 

kommuneplanen. Det er registrert hule eiker på et punkt ved Kråkerøyveien der ledningen 

skal gå. Tiltak for å unngå disse vil inngå i Hafslunds detaljprosjektering. Departementet vil 

også bemerke at den planlagte traseen etter avbrekket fra Rødsmyrveien, vil samlokaliseres 

med eksisterende ledning. Dermed samler man inngrepene i området.  

 

Det er videre utført beregning av magnetfeltet fra kraftledningen. Dette viser at utrednings-

grensen på 0,4 mikrotesla, ligger om lag 11 meter fra ledningens senterlinje. Ledningen ved 

Rødsmyrveien vil ligge om lag 40 meter unna nærmeste bolig, og ingen boliger vil dermed 

være eksponert for magnetfelt i nærheten av utredningsgrensen.  

 

Etter passering av Kråkerøy kirke og kirkegården, går traseen over Femdal og Lunde. Flere 

klageparter ønsker jordkabel i dette området. Trasé 2A krysser over til trasé 1/1A ved 

Femdal. NVE ga konsesjon til trasé 2A kombinert med trasé 1 på grunn av hensyn til visuelle 

virkninger i tilknytning til de viktige natur- og frilutslivsinteressene på denne strekningen. 

Kabling videre over Lunde vil etter det opplyste gi en merkostnad på kr 6 millioner kroner. 

Departementet viser til NVEs begrunnelse for gitte trasé i "Bakgrunn for vedtak" og finner 

som NVE at merkostnadene ved kabling ikke oppveies av reduserte skader og ulemper på 

denne strekningen.   

 

 



 

 

Side 5 
 

2.1.2. Sildeodden/Økholmen–Lerdalsveien 

På strekningen Tangen – Bratte Bakke vil den nye 132 kV-ledningen komme i tillegg til 

Norgesnetts 18 kV-ledning som forsyner strømkunder på Hvaler. NVE har gitt konsesjon til 

sjøkabel på strekning fra Tangen til Bukkholmen, og jordkabel fra Bukkholmen til 

Sildeodden/Økholmen. Fra Sildeodden/Økholmen går ledningen gjennom hytteområdet ved 

marinaen. Etter det opplyste kan det vise seg umulig å komme gjennom hytteområdet på 

Sildeodden/Økholmen med begge ledningene og Hafslund har derfor søkt om å legge 

eksisterende 18 kV-ledningen som jordkabel.   

 

Hvaler kommune klager på delstrekningen i utbyggingsalternativ 2 gjennom hytteområdet 

Sildeodden og Bratte Bakke, og mener at kostnadene med jordkabel her må komme i 

fratrekk i kostnadene for kommunen. Kommunen viser til at det er et absolutt minstekrav for 

en 132 kV luftledning at det må være 8,6 meter fra senter av traseen til viktige bygninger, og 

anfører at ledningen vil komme for nær to av hyttene.  

 

Ernst H. Kristiansen klager på vegne av hytteeiere på luftledningsalternativet på strekningen 

Sildeodden/Økholmen – Lerdalsveien. Han mener at fire av hyttene vil ligge innenfor 

klausuleringsbeltet på 22 meter med utgangspunkt i dagens kraftledningstrasé, og at det fra 

kraftledningens senterlinje til hyttene er 7,5–12,8 meter. Selv med dagens kraftledning ligger 

to av hyttene innenfor klausuleringsbeltet på 18 meter. Hvaler kommune vil at Hafslund 

kabler deler av delstrekningen Økholmen - Lerdalsveien der Norgesnetts 18 kV-ledning nå 

passerer.  

 

I merknadene til disse klagene uttaler Hafslund at klausulert byggeforbudsbelte ofte er 

bredere enn forskriftens krav til avstand fra de strømførende ledningene. Det kan derfor 

være mulig å godkjenne bygg innenfor det klausulerte beltet. I henhold til forskriften skal det 

være minst 6,7 meter vannrett avstand fra nærmeste strømførende line til nærmeste 

bygningsdel på bolig/hytte. Avstand fra senterlinje kraftledning for mast med lineoppheng er 

8,5 meter. Hafslund mener at avstandskravene vil kunne etterkommes for samtlige hytter. 

Videre skriver Hafslund at avstanden mellom mastene i en ny kraftledning generelt vil bli 

større, men det kan også i enkelte tilfeller kreves kortere avstand. Dette vil imidlertid 

avgjøres i detaljprosjekteringen. Hafslund skriver videre at traseen ved boligområdet ved 

Bratte Bakke ble justert etter innspill for å bedre forholdene ved en eventuell utbygging.  

 

Hafslund skriver at det ikke er plass til å føre to luftledninger ved siden av hverandre på den 

omtalte strekningen, og legger derfor opp til at eksisterende 18 kV-ledning kables, noe som 

har vesentlig lavere kostnader enn kabling av 132 kV. En forlengelse av 132 kV kabel-

anlegget med om lag 500 meter fra spissen av Økholmen og forbi hyttene medfører ifølge 

Hafslund en merkostnad i størrelsesorden 4-5 millioner kroner. Hvaler kommune mener 

kostnadsdifferansen er mindre enn det Hafslund oppgir. Kommunen viser til at Rejlers har 

beregnet at det må flere vinkelmaster til for å komme gjennom hytteområdet med 

nødvendige klaring til eksisterende boliger, og mener det uansett er tvilsomt om det lar seg  
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gjøre å passere innenfor forskriftens krav. Kommunen viser også til at kabling forbi dette 

området kan skje i tilknytning til eksisterende vei - noe som reduserer anleggskostnadene.   

 

Departementet viser til at det er nettselskapets ansvar å holde seg innenfor gjeldende 

avstandskrav ved bygging av nye kraftledninger. Departementet tar til etterretning at 

Hafslund mener det vil være mulig å overholde kravene ved en framføring av ny ledning 

gjennom området, men legger til grunn at det hefter usikkerhet ved hva en slik fremføring vil 

kreve av antall mastepunkter. Det hviler derfor en viss usikkerhet med hensyn til kostnads-

estimatet. 

 

Under den avsluttende klagebehandlingen har departementet foretatt en helhetlig avveiing 

av fordeler og ulemper ved luftledning kontra kabel på denne strekningen. Vurderingen må ta 

utgangspunkt i at det i dag allerede går en fellesført kraftledningstrasé gjennom hyttefeltet. 

Ved en eventuell kabling av 132 kV-ledningen utenom hytteområdet, vil det ikke være behov 

for å kable eksisterende18 kV-ledning, og denne ledningen ville derfor sannsynligvis bli 

stående. Uansett valg av løsning, vil situasjonen derfor være at det vil gå en kraftledning 

gjennom hyttefeltet.  

 

Departementet må imidlertid ta i betraktning at et nytt 132 kV-anlegg vil føre til vesentlig 

større master enn dagens. Masteavstanden på 132 kV-ledninger vil tilsvarende være større, 

men behovet for vinkelmaster vil her være av betydning. I alle tilfeller vil et 132 kV-anlegg gi 

en økning i magnetfelteksponeringen på de nærliggende eiendommene, om kapasiteten 

utnyttes. Utredningsgrensa på 0,4 mikrotesla overskrides, ifølge Statnett, normalt i et belte 

på 30-40 meter fra senter av 132 kV ledninger. I denne saken har imidlertid Hafslund 

beregnet at lastflyten tilsier at utredningsgrensen går ved om lag 11 meter. Flere av 

bygningene på Økholmen vil ligge innenfor denne sonen.   

 

Kabling forbi Økholmen innebærer ikke en ny kabelstrekning, men en forlengelse av 

eksisterende kabelstreking fra Bukkholmen. Departementet merker seg at ifølge Hafslund, 

kan plassering av ny kabelendemast ved Lerdalsveien i stedet for Økholmen gi masten og 

mastens komponenter bedre beskyttelse mot saltpåslag og øvrige klimatiske belastninger. 

En forlengelse av jordkabelen vil innebære at det ikke er behov for midlertidige kraft-

forsyningsløsninger. Dagens regionalnettsledning kan bli stående til nytt anlegg er etablert. 

En luftledning over Økholmen vil kreve at eksisterende ledning rives før anlegget kan bygges 

opp i samme trasé, og det vil kreve en midlertidig fremføring av strøm forbi anleggsområdet.  

 

Departementet finner etter en helhetsvurdering at det er grunnlag for å forlenge kabel-

strekningen forbi Økholmen innenfor gjeldende kablingsstrategi. Departementet legger vekt 

på at kabling gjennom dette området gir anleggstekniske fordeler, reduserer nærførings-

ulempene, og ivaretar samtidig hensynet til et sårbart nærmiljø. Fordelene ved en forlengelse 

av jordkabelen forbi Økholmen må anses større enn ulempene som merkostnadene påfører 

dette kraftforsyningsanlegget. 
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NVEs konsesjonsvedtak legger til rette for en jordkabel lagt i gang/sykkelvei langs 

eksisterende fylkesvei. Traseen er forutsatt å følge reguleringsprosessen knyttet til gang- og 

sykkelveien. Departementet finner derfor at en forlengelse av kabeltraseen fra Økholmen kan 

gjennomføres uten egen søknad. Etter departementets vurdering gjelder dette også den 

korte kabelstrekningen som kobler sammen de to tidligere omsøkte traseene. Departementet 

forutsetter at Hafslund avklarer forholdet til veimyndighetene og eventuelle andre berørte 

grunn- og rettighetshavere.    

 

2.1.3. Bratte Bakke – Hvaler transformatorstasjon  

Fra Bratte Bakke til Hvaler transformatorstasjon, har NVE gitt konsesjon til trasé 2A. 

Traseene er sammenfallende fra Langeli. I NVEs behandling ble luftledningstraseen justert 

noe nærmere eksisterende bolighus for å redusere ulempene for et område på Bankerød, 

som er regulert til boligfelt. NVE fant at på bakgrunn av visuelle virkninger på strekningen fra 

Bankerød til Hvaler transformatorstasjon, er trasé 2A den beste løsningen. 

 

Bjørn Sandberg og Inger Wivi-Ann Holmås v/Øyvind Holmås klager på luftledningstrasé 2A 

på Bankerød. Sandberg mener den justerte traseen vil gi store ulemper for dagens boliger, 

da to av boligene får traseen kun 25 meter unna. Totalt fem hus får ledningen nærmere enn 

50 meter. Sandberg mener den opprinnelige omsøkte traseen var bedre, da avstanden til 

eksisterende boliger var minimum 60 meter, og viser til at også den justerte traseen vil 

komme i konflikt med planlagt boligutbygging. Han mener at problemet kan løses ved å la 

kraftledningen krysse veien om lag 50 meter lenger nord.  

 

Per-Arne Thomassen anfører at kraftledningen ikke kan gå over Bankerøkollen som er 

regulert som boligfelt. Her planlegges det etter det opplyste å oppføre 36 boliger. Han mener 

at boligfeltet vil bli ødelagt som følge av kraftledningen. Han anfører at også at den justerte 

traseen vil ødelegge områder for boligutvikling, da den går igjennom et område planlagt som 

en utvidelse av dagens regulerte felt. Klageren har lagt ved kart hvor han viser alternativ 

trasé "alternativ 9A", som han mener er en bedre løsning.  

 

I en tilleggsutredning fra mars 2015 vurderte Hafslund traséjustering 9A. Hafslund mener 

denne traseen vil være mer visuelt dominerende fordi den vil trenge to vinkelpunkt med 

kraftige vinkelmaster, noe som også kan medføre høyere kostnader. Det er videre for trangt 

for parallellføring, slik at eksisterende 47/18 kV kraftledning må krysses to ganger. Etter 

NVEs vurdering vil dette, i tillegg til å bli mer komplisert og mindre gunstig løsning visuelt, 

bety at ulempene flyttes til et annet område og til andre boliger uten å gi noen bedre 

totalløsning.  

 

Departementet konstaterer at ledningen vil berøre eventuelt fremtidig boligutvikling på 

Bankerød og kommer nær eksisterende boliger langs Lonøyveien. Departementet viser 

imidlertid til at terrenget mellom de nærmeste boligene i Lonøyveien og kraftledningen er 

forholdsvis bratt med tett vegetasjon, og at ledningen derfor ikke vil bli til urimelig stor visuell 

sjenanse for boligene. Departementet legger videre vekt på at det konsesjonsgitte 

alternativet har færre kraftige vinkler, ikke trenger å krysse eksisterende 47/18 kV 
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kraftledning og blir rimeligere enn alternativene. Videre vil den ikke være synlig fra 

Hvalerveien. Departementet forutsetter at Hafslund i detaljprosjekteringen etterstreber god 

terrengtilpasning, og søker å oppnå god avstand til de nærmeste bolighusene i Lonøyveien.  

 

Departementet har vurdert en løsning der kabletraseen forlenges fra Økholmen via 

fylkesveien og til kabelendemast sør for Bratte Bakke. Hafslund har vurdert kostnaden ved 

en slik løsning til 18 millioner kroner. I tillegg kan det utløse behov for flere P-spoler, med en 

kostnad på 4-5 millioner kroner.  

 

Departementet viser til vurderingene ovenfor, og finner at kraftledningen på denne 

strekningen ikke medfører skader og ulemper for allmenne og private interesser av en slik 

karakter at det forsvarer de betydelige merkostnadene.  

 

2.1.4. Almevika og Skjelsbusundet  

Etter Bankerød og videre på Vesterøy har NVE gitt konsesjon til trasé 2A. 

 

Anne Marie Nørholm og beboere i Almevika har alle hytter på Vesterøy der kraftledningen 

skal krysse Skjelsbusundet. De klager på utbyggingsalternativ 2, som vil berøre det lokale 

miljøet og naturopplevelsen ved sundet. Dagens nett er lagt som sjøkabel over sundet, og de  

ber om at også den nye kraftledningen legges som sjøkabel. De viser til at det ved Almevika 

ligger tre kulturhistorisk verdifulle småbruk med enkelte bygninger fra 1700- tallet. En av 

mastene ved Skjelsbusundet vil etter det anførte ligge omlag 30 meter fra den ene  

hytteveggen.  

 

Hafslund skriver at strekket som i dag ligger som kabel under sundet, er det gamle 

distribusjonsnettet til Norgesnett. Dette nettet ble kablet fordi ledningene hang for lavt til å gi 

fri seilingshøyde. Kryssingen over Skjelsbusundet med regionalnettledningen vil ligge 

tilstrekkelig høyt for å etterkomme fri seilingshøyde. Mastene på hver side plasseres slik at 

de blir til minst mulig sjenanse for hyttene. Hafslund har tidligere uttalt at sjøkabel over 

Skjelsbusundet krever kabelendemaster på hver side av sundet, med opplegg for 

reservefase. Det må sprenges kabelgrøft ned mot sundet på hver side. Dette vil påføre 

ledningen økt sårbarhet for feil og gi høye investerings- og beredskapskostnader.  

 

NVE mener at det ikke er forsvarlig å legge den nye ledningen parallelt med eksisterende 

kraftledning. Dette begrunnes med at fordelen med en sjøkabel på dette spenningsnivået vil 

være begrenset til at kollisjoner med fugl eller seilbåt unngås, mens det visuelt ikke vil gi  

noen gevinst. Kabelendemaster er mer dominerende enn vanlige master, og kan gi økt 

visuelle ulemper ved sundet. Departementet slutter seg til NVEs vurdering av ulempene ved 

sjøkabel. Departementet mener også at en sjøkabel ikke kan forsvare merkostnadene og 

svakhetene det gir på denne strekningen blant annet av beredskapshensyn. Det forutsettes 

at Hafslund i detaljprosjekteringen, tilpasser masteplasseringene til eksisterende bebyggelse 

av kulturhistorisk verdi på best mulig måte innenfor rammen av konsesjonen. 
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2.1.5. Spjærøy og Holmetangen  

På strekningen Vesterøy til Hvaler transformatorstasjon er det gitt konsesjon til trasé 2A med 

underalternativ 11.  

 

Hytteeiere på Holmetangen nord anfører at kraftledningen vil redusere hytteeiendommenes 

verdi. Videre anfører de at i et miljøperspektiv vil det være mindre negativt om luftlednings-

traseen fulgte veien i stedet for å gå inn i naturen. 

 

Anne-Lise Gamst med familie eier en hytte på Holmetangen. De anfører at hytta vil miste 

verdi dersom luftledningen blir bygget som vist på konsesjonskartet.  

 

Sindre Norderhaug er også hytteeier på Holmetangen og klager på utbyggingsalternativ 2 

fordi hytteverdien vil reduseres med utsikt mot en mast 50 meter fra hytta.  

 

Grethe Synnøve Skogen og Inge Harald Skogen klager over at kraftledningen vil krysse over 

den sørlige delen av eiendommen på Holmetangen før den går langs eiendommen til den 

krysser fastlandsveien. Traseen er etter det anførte det verste alternativet for deres eiendom. 

De har bedt om at kraftledningen legges som sjøkabel i sundet fram til Rød, da det vil spare 

miljøet på Holmetangen og Hvalerøyene. 

 

Hafslund uttaler at det ikke er mulig å komme frem langs fylkesveien med ny kraftledning, 

som følge av boliger og hytter tett på veien. Den nye kraftledningen må bygges mest mulig i 

rette linjer, noe veien ikke innbyr til.  

 

Holmetangen velforening foreslo i høringsrunden å legge ledningstraseen lenger ned 

i lisiden i Grønnetkilen for å øke avstanden til hytter og unngå silhuettvirkning. Hafslund 

utredet dette som underalternativ 11 i tilleggsutredningene, og sier det ikke er teknisk 

vanskelig å trekke traseen litt ned om det er ønskelig. Hafslund gjør imidlertid oppmerksom 

på at ledningen blir synlig for campinggjester på den andre siden av Grønnetkilen. Både 

Hvaler kommune, Fylkesmannen i Østfold og Holmetangen Velforening ønsker dette 

underalternativet. NVE konstaterer at viktige lokale interesser mener at dette er en god 

løsning og gir derfor konsesjon til underalternativ 11 som er en justering av trasé 2A. 

Departementet slutter seg til NVEs vurdering.   

 

2.1.6. Verneområder 

Flere klageparter mener at kraftledningen vil forringe natur- og landskapsopplevelsen nær 

grensen til Ilemyr naturreservat. Grunneierne av gnr./bnr. 51/10 Tor C. Ingemundsen, Eli 

Birgitte Skjelstad, Geir Ingemundsen og Hans og Olav Eitrem anfører at utnyttelses-

mulighetene på eiendommene allerede er begrenset gjennom opprettelsen av Ilemyr 

naturreservat og nytt vannbasseng på Bankerøkollen. De frykter at eiendommene blir uegnet 

for utbygging med en kraftledning.  

 

Hafslund skriver i kommentar til klagene at grensen til Ilemyr naturreservat ligger om lag 570 

meter fra ledningstraseen.  
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Departementet legger til grunn at utenfor reservatets yttergrenser legger ikke vernet noen 

begrensninger ved etablering av kraftledninger. I dette tilfellet er avstanden mellom traseen 

og reservatet så stor at verneformålet som er å bevare myr, ikke vil påvirkes av bygging og 

drift av kraftledningen.  

 
2.2.  Andre forhold 

 
2.2.1. Elektromagnetisk feltstyrke fra kraftledningen  

Flere klageparter mener at helserisikoen ved å oppholde seg nær høyspentledninger ikke er 

avklart. Det anføres videre at elektromagnetiske felt fra kraftledningen kan påvirke hjerte-

pacemaker. Produsenten til en av klagernes pacemaker opplyser at påvirkning fra sterke 

elektriske felt kan forekomme. Klageren ber derfor om at en eventuell luftledning forbi 

eiendommen blir lagt så langt unna at den ikke kan påvirke bruken av pacemaker, og de vil 

kreve at det gjennomføres målinger og legges fram garantier for at den ikke gir helsefare for 

brukere av pacemakere. 

 

Hafslund har ingen forutsetninger for å uttale seg om magnetfelt og helse, og forholder seg 

derfor til Statens stråleverns vurderinger av dette temaet. Det er utført beregning av 

magnetfeltet fra kraftledningen etter årsmiddelprinsippet. Dette viser at utredningsgrensen på 

0,4 mikrotesla som Statens strålevern henviser til, ligger om lag 11 meter fra ledningens 

senterlinje.  

 

I henhold til opplysninger fra Hafslund, vil ledningstraseen ligge om lag 80 meter fra huset på 

eiendommen til brukeren av pacemakeren. Magnetfeltet vil komme under 0,4 mikrotesla 11 

meter fra ledningens senterlinje. NVE har vært i kontakt med Statens strålevern som oppgir 

at verdiene i dette tilfellet vil være så lave at det ikke er grunn til bekymring. Departementet 

legger denne vurderingen til grunn, og konstaterer at den aktuelle boligen ligger langt utenfor 

utredningsgrensen på 0,4 mikrotesla.  

 

2.2.2. Kulturmiljø, kulturlandskap og naturmangfold 

Lars Røed, Jon Bendik Røed og Hanne-Sofie Hyberg Røed anfører at luftledningen blir 

svært skjemmende for kulturlandskapet og vil utgjøre en stor fare for vadefugler som trekker 

mellom Øra og Goenvad naturreservater. Øystein Engen mener at luftledningen kan gi 

negative virkninger for fugletrekk gjennom området.  

 

NVE påpeker at trasé 1 er mer negativ enn trasé 2A, som fører til en samling av inngrep. Når 

det gjelder kulturminner pålegges undervannsarkeologisk registrering i sjøkabeltraseen. 

Ifølge kulturminneloven skal registreringer ellers gjennomføres før tiltak iverksettes. 

Hensynet til automatisk fredete kulturminner skal beskrives i MTA-planen som NVE skal 

godkjenne. Departementet legger disse forutsetninger til grunn når det gjelder hensynet til 

kulturmiljø og kulturlandskap, og viser til NVEs gjennomgang av dette spørsmålet, som 

departementet slutter seg til. 
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Kraftledningens konsekvenser for naturmangfold er nøye vurdert av NVE i "Bakgrunn for 

vedtak." Etter departementets vurdering foreligger det ikke nye opplysninger i saken som 

endrer NVEs vurdering av naturmangfold, og som departementet legger til grunn for sitt 

vedtak i klagesaken.   

 

2.2.3. Forlegningsmetode for kabel 

I NVEs vedtak om utbyggingsalternativ 1 har direktoratet lagt til grunn at jordkabel skal 

støpes i OPI-kanal. For utbyggingsalternativ 2 er det ikke beskrevet krav til forlegnings-

metode for jordkabelstrekningene.  

 

Fredrikstad kommune mener at støpte rørkanaler er den mest driftssikre løsningen for 

forlegning av kabel. Kommunen mener derfor at det må settes tilsvarende krav om OPI-kanal 

for utbyggingsalternativ 2 på de strekningene det skal legges jordkabel. Hvaler kommune 

mener også at krav om forlegningsmåte for jordkabel bør spesifiseres nærmere for begge 

utbyggingsalternativene slik at det skal bli lettere å beregne kostnadsforskjellen og for å 

oppnå en utbyggingsavtale.   

 

NVE har i klagebehandlingen skrevet at det kan være hensiktsmessig å tilføye som vilkår i 

anleggskonsesjonen at jordkabel på strekningen Bukkholmen – Økholmen skal legges i støpt 

kanal også for utbyggingsalternativ 2.  

 

Departementet finner at forlegningsmåte for kabel er et forhold som bør vurderes gjennom 

detaljprosjektering av kabelen. Hafslund har blant annet opplyst at selskapet foreløpig ikke er 

sikre på hvordan kabelen skal føres fram langs veien etter landtaket ved Bukkholmen. Både 

OPI-kanal og en løsning med kabelbro kan være aktuelt. Departementet finner et vilkår om 

OPI-kanal derfor gir for liten fleksibilitet i detaljplanleggingen og kan medføre at det må 

sendes endringssøknad i etterkant. Departementet opphever derfor kravet i anleggs-

konsesjonen om at jordkabelen skal legges i støpt OPI-kanal. Forlegningsmåte for kabel skal 

etter dette beskrives i MTA-planen. Departementet forutsetter at kommunene skal få 

medvirke under planarbeidet når det gjelder spørsmålet om forlegningsmåte, og at 

kommunenes synspunkter skal tas hensyn til i størst mulig grad hensett til de tekniske 

forhold som gjør seg gjeldende. 

 

2.2.4. Jordslutningspoler  

Hvaler og Fredrikstad kommuner mener at etablering av kabelanlegg medfører økt ladestrøm 

i strømnettet og at det derfor er behov for jordslutningspoler. Videre anfører kommunene at 

NVE har forutsatt at kommunen skal dekke alle merkostnadene sammenliknet for 

utbyggingsalternativ 1 og 2.  Kommunene foreslår derfor at det settes følgende spesielle 

vilkår i anleggskonsesjonen: «For kostnader til jordslutningsspoler skal kommunene dekke 

deres andel av kostnadene. Dette skal beregnes ut ifra lengden kabel som kommunene vil 

legge og hva Hafslund Nett må legge i alternativ 2». 

 

NVE skriver i klageoversendelsen at ved eventuelt behov for jordslutningspoler ved 

utbyggingsavtale 2, kommer det til fratrekk i kommunens bidrag til utbyggingsalternativ 1, 
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dersom dette blir realisert. Generelt legger NVE til grunn at kostnadsforskjellen mellom 

utbyggingsavtalene skal dekkes av kommunen. Departementet er enig i NVEs vurdering og 

konklusjon vedrørende fordelingen av kostnadene for jordslutningspoler.  

 

2.3. Forholdet mellom de to ledningsalternativene 

NVE har gitt konsesjon til to alternative fremføringsløsninger, hhv. kabel på hele strekningen 

og en løsning med luftledning med kabling av to delstrekninger. Hvaler og Fredrikstad 

kommuner har i klagene og etterfølgende korrespondanse pekt på at det må benyttes kabel 

på lengre strekninger enn det gjeldende alternativ 2 legger opp til. Departementet har i 

vurderingen over kommet til at kabelen skal forlenges på strekningen forbi Økholmen, men at 

fordelene ved å forlenge de øvrige kabelstrekningene ikke oppveier økte kostnader ved 

kablingen.  

 

Departementet bemerker at slik konsesjonen er utformet med en forutsetning om 

forhandlinger mellom kommunene og Hafslund om samfinansiering av et kabelalternativ, bør 

det også ligge til rette for avtaler om at det kan avtales at kommunene finansierer ytterligere 

forlengelser av kabelstrekningene som ligger inne i alternativ 2, dersom kommunene finner 

dette hensiktsmessig. 

 

 
3. Ekspropriasjon 

Klagen gjelder også tillatelsen til ekspropriasjon etter oreigningslova. Det er ikke fremmet 

egne anførsler relatert til ekspropriasjonstillatelsen.   

 

Det kan gis samtykke til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter til bygging av 

elektriske anlegg etter oreigningslova § 2 første ledd nr. 19 forutsatt at fordelene ved tiltaket 

utvilsomt vil være større enn ulempene, jf. oreigningslova § 2 annet ledd.  

 

Departementet viser til at kraftledningen er funnet samfunnsmessig rasjonell og med 

betydelig større fordeler enn ulemper, jf. energiloven § 1-2. Det vises til at den nye ledningen 

skal sikre strømforsyningen til Hvalerøyene. Hovedforsyningen til Hvaler transformator-

stasjon består i dag av en enkel 52 kV forbindelse. Denne forsyner om lag 4000 fastboende 

og 4700 hytter. Dagens ledningen er om lag 40 år gammel og dimensjonert ut fra datidens 

effektbehov. Strømforbruket på Hvaler har økt betydelig de siste 10 årene og forbruket 

nærmer seg kapasitetsgrensen på dagens ledning. Ulempene som påføres andre er etter 

departementets vurdering knyttet til visuelle virkninger ved luftledning. Departementet vil 

bemerke at området i dag allerede er preget av eksisterende kraftledning.   

 

Departementet finner at de samfunnsmessige fordelene som vinnes ved etablering av 

anlegget utvilsomt er større enn de skader og ulemper bygging og drift av anlegget kan 

innebære. 

 

Departementet finner at grunnlaget for ekspropriasjon er til stede, jf. oreigningslova § 2 annet 

ledd.  
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Det minnes om ettårsfristen i oreigningslova § 16 til å begjære skjønn. Fristen løper fra 

departementets stadfestelse av ekspropriasjonstillatelsen i dette vedtaket.  

 

Departementet vil ta stilling til søknad om forhåndstiltredelse når eventuelt skjønn er begjært.  

 

 

4. Konklusjon  

 

Klagene tas delvis til følge.  

 

NVEs vedtak av 22. juni 2016 stadfestes med følgende endringer: 

 

1. Kabelstrekningen Bukkholmen - Økholmen forlenges forbi Økholmen 

hytteområdet i henhold til vedlagte kart.   

 

2. Det fastsettes ikke vilkår om bruk av OPI-kanal ved legging av jordkabel. 

Forlegningsmåte skal beskrives i MTA-planen for tiltaket med de forutsetninger 

om kommunal medvirkning som fremgår ovenfor. 

    

Departementets avgjørelse kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første 

punktum. 

 

Med hilsen  

 

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Tollef Taksdal    

 underdirektør  

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: trasekart Økholmen 

 

Kopi 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
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Adresseliste 

 

Aksjonsgruppene Nei 

til nye kraftledninger 

over Kråkerøy og 

Bevar Hvaler 

v/Håvard Næss og 

Jon Petter Sandem 

  

Anne-Lise Gamst    

Beboere i Almevika v/Anne Marie 

Nørholm 

  

Bjørn Sandberg Lonøyveien 66 1684 VESTERØY 

Bårli Håvard    

Ernst Herlof 

Kristiansen 

Ødegårdssvingen 22 1405 LANGHUS 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Hafslund Nett AS Drammensveien 144 

Skøyen 

0247 Oslo 

Hanne-Sofie Hyberg 

Røed 

   

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALLEN 

Inger Wiwi-Ann 

Holmås 

Longøyveien 71 1684 VESTERØY 

Jon Bendik Røed Femdal 13 1676 KRÅKERØY 

Lars Røed Femdal 13 1676 KRÅKERØY 

Sindre Norderhaug 

(Anette Zacariassen) 

   

Spjærøy Hytteeiere 

på Holmetangen nord 

   

Tor C. Ingemundsen 

m.fl. 

Hosleveien 38 1358 JAR 

Trygve Klavenes    

Øystein Engen Kråkerøyveien 191   

 


