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Utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen  -  innspill fra Statnett.
Vi viser til brev vedrørende ovennevnte. Statnett har følgende synspunkter/innspill til
utredningsarbeidet som er igangsatt:

Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en
samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.
Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive
overføringsanlegg.

Statnetts kjernevirksomhet skal
- sikre kvalitet på lang sikt gjennom utvikling av sentralnettet
- sikre kvalitet på kort sikt gjennom å koordinere produksjon og forbruk av

elektrisitet
- tilby tilgang til transportnettet på like vilkår for alle gjennom å administrere

sentralnettsordningen
- sørge for tilgjengelige transportveier gjennom godt vedlikehold.

For å ivareta sitt systemansvar har Statnett følgende generelle interesser i kystsonen:

I vann:
• Strømkabler, AC og DC
• Elektrodeanlegg
• Ev. toppliner/jordline lagt i til sjø
• IKT-kabler
• Ilandføring av utstyr, spesielt transformatorer

På land,  strandsonen:
• Strømkabler, AC og DC
• Muffeanlegg for sjøkabler
• Elektrodekabler
• IKT-kabler
• Kaianlegg

I luft over vann og over strandsonen:
• Luftledninger AC og DC
• Toppliner
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• (Elektrodeledning)
• IKT-kabler (fiber spunnet på topplina eller innlagt i topplina)

Ut over dette har vi følgende innspill og synspunkter til arbeidet som  er igangsatt:

Lovgrunnlag og krav om konsekvensutredning
•  Etablering av anleggene er gjort etter tillatelser gitt i medhold av norsk lov. (Eks.

energiloven,  havne og farvannsloven, plan- og bygningsloven,  oreigningsloven,
kulturminneloven og ev.  vernelover mm).

• I forbindelse med søknad om tillatelse/myndighetsbehandling blir det regelmessig stilt krav
for å redusere negative virkninger for andre brukere,  eks. krav om at linene må henge
høyere enn minste tillatte seilingshøyde,  krav om minste nedgravingsdybde mm.

• Enkelte anlegg medfører begrensninger på utnyttingen av strandsonen og sjøen,
eksempelvis er det ankringsforbud nær kablene og elektrodeanlegg kan gi korrosjonsskader
på nærliggende anlegg.

• Videre er det byggeforbud under og ved luftledningene og over og ved kablene. Den
rådighetsinnskrenkningen dette medfører for grunn- og rettighetshaver erstattes etter norsk
lov og praksis.

• I anleggsperioden og ved reparasjon og fornyelse kan støy,  støv og kjøreskader redusere
bruksverdien av nærområdet til anleggene.

• De strømførende anleggsdeler vil gi elektromagnetiske felt avhengig av spenning,
forlegning og aktuell strømbelastning.  Kabelanlegg gir ikke elektriske felt. Ved kabellegging
vil det være restriksjoner på båttrafikk nær anleggene

•  Luftledninger,  AC og DC på høyere spenninger avgir støy, økende med økende spenning.
De vil også gi radiostøy på lang, mellom-  og kortbølge, - men normalt ikke i FM-båndet
(radio FM,  TV, bilde og lyd)

• Vanlig ferdsel til fots og med kjøretøy samt friluftsaktivitet på land og i sjø kan som
hovedregel foregå fritt over og nær anleggene

• Anleggene kan videre påvirke magnetiske kompass,  men har neppe vesentlige virkninger
for dyrelivet på land og i sjø.

• Krav til beskyttelse av kabelanlegg i sjø kan gi oppvirvling av slam og eventuelt forurensing
ved nedspyling/nedgraving og behov for tiltransport av masser ved steindumping som
beskyttelse.

• Behov for masseutskifting for kabelanlegg på land vil gi behov for uttransport og tiltransport
av masse.

• Der det er innført eiendomsskatt kan anleggene beskattes etter de til enhver tid gjeldende
skatteregler.

• Andre anlegg kan ha en nytteverdi for andre brukere,  eks. kaianlegg for
transformatortransporter

• Både luftledninger,  kabler og muffeanlegg vil kunne påvirke arealer med urørt natur
avhengig av anleggets utforming og krav til hjelpeanlegg

Prinsippet for betaling  for bruk  av areal:
• Det er viktig å avklare formålet med en eventuell avgift eller skattlegging. Er den ment å

være en skattlegging av grunnrente, en erstatning for påført skade, eller en skattlegging der
inntekten er øremerket tiltak i kystsonen m.v,

• Mulige nye virkemidler bør sees i sammenheng med eventuelle tilsvarende virkemidler
andre steder.
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