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Nye 132 kV kraftledninger Bøylestad-Eyde
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Møtet starter kl. 18.00
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• Mulig å stille spørsmål underveis!
• Dette gjør dere skriftlig ved å bruke Chat-funksjonen i 

menyvalget. Her skriver dere inn spørsmål, og så går vi 
gjennom og besvarer disse etter presentasjonen.

• Vi gjør oppmerksom på at dette møtet blir tatt opp 
gjort tilgjengelig på våre websider i etterkant av 
møtet

Velkommen til Agder Energi Netts 
digitale informasjonsmøte
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Agenda

• Velkommen ved Anne Tove Sløgedal Løvland

• Presentasjon av prosjektorganisasjonen

• Bakgrunn for prosjektet (behov)

• Beskrivelse av prosjektet (med gjennomgang av traseer)

• Saksgang (energiloven og oreigningsloven)

• Fremdriftsplan

• Grunn og rettighetserverv ved Arild Sunde

• Spørsmål og svar
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Hvem jobber i prosjektet

Agder Energi 
Nett

Styringsgruppe/Prosjekteier

Jan Tore 
Amundsen

Traseplanlegger

Jonathan Smith

Prosjektmedarbeider

Arild Sunde

Grunn- og 
rettighetserverv

Kristian Lauvland

Grunneierkontakt

Nils Tore Augland

Kommunikasjons-
ansvarlig

Marius Skjervold 

Prosjektleder

Magne Vestøl, Kim-Rune Kastet, 
Trond Arild Reiersølmoen

Faggruppe  AEN



God kraft. Godt klima.

Bakgrunn for prosjektet

• Etter å ha vurdert flere alternativer har Morrow Batteries
besluttet å etablere sin nye fabrikk i Eyde Energipark, Arendal.

• Dette vil bli en av de nye store industriarbeidsplassene på 
Sørlandet.

• Eksisterende kraftforsyning i området rundt Eyde Energipark er 
begrenset (10 MW). Morrow har behov for 315 MW.

• Transmisjonsnettet (Arendal transformatorstasjon) er et robust 
tilknytningspunkt med gode muligheter for utvidelser rundt.

• Vurderte alternativer:
• Alternativ 1 – Forsyning av Morrow Batteries på transmisjonsnettnivå (420 kV) fra Arendal 

transformatorstasjon

• Alternativ 2 – Forsyning av Morrow Batteries på regionalnettnivå (132 kV) fra Arendal 
transformatorstasjon

• Alternativ 3 – «Innsløyfing» av eksisterende transmisjonsnettlinje Arendal – Bamble (420 kV) til Morrow 
Batteries

• Alternativ 2A valgt på grunn av en helhetsvurdering.
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Nye kraftledninger Bøylestad-Eyde

• Morrow Batteries har behov for 315 MW.

• To nye 132 kV-ledninger i parallell (full redundans*).

• Eksisterende nett skal bestå.

• Dagens Monehagen-Bjorendal (132 kV) 

bygges om til de nye stasjonene.

• H-master i kompositt (stål). Ikke konkludert.

• Høyde til travers; 18-25 m (+ toppline 2-4 m).

• Faseavstand 5 meter, travers ca. 10 meter bred.

• Behov for skogrydding ca. 10 meter ut fra ytterfase, totalt 28-32 m.

• 20 meter mellom ytterfaser (både nye og eksisterende), kan stedvis 
komprimeres.

• To ledninger i parallell gir da et teoretisk ryddebelte på ca. 60 m.

• Bygges det i parallell med eksisterende nett vil det totale ryddebeltet bli 90-100 m. 
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Nye transformatorstasjoner (eget prosjekt)

• Dagens Monehagen stasjon skal på sikt erstattes av ny Bøylestad stasjon.

• Alt nett inn/ut av denne flyttes over til ny Bøylestad.

• Bjorendal består som stasjonspunkt. Ikke konkludert.

• Ny Eyde transformatorstasjon etableres inne på næringsarealet til Morrow.
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Arbeid frem til i dag (tidligfase)

• Foretatt en grov 
kartlegging av området. 

• Vurdert ulike muligheter 
for trase-korridorer.

• Møter med kommunene.

• Kartfestet de konseptene 
AEN mener er gunstigst.

• Dialog med 
grunneiere/interessenter.

• Utrede konsekvenser for 
miljø og 
samfunnsinteresser.
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Gjennomgang av traseer..

https://norconsult.maps.arcgis.com/apps/presentation/index.html?webmap=5caf332754764f968ab1276270f59776
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Hva kreves av tillatelser?

• Nye energianlegg (kraftledninger) krever tillatelse etter energiloven.

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er saksbehandler.

• Avklart med NVE at dette prosjektet skal behandles etter saksgang A.

• Virkninger for miljø- og samfunnsinteresser skal utredes, selv om det ikke er fastsatt er 
utredningsprogram.

• Innspill til traseer/løsninger gjennom denne dialogen.

• I et vedtak stilles det ofte krav om at det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan 
(MTA).

• Ofte krav om at denne utarbeides i samråd med berørte parter. Planen skal godkjennes av NVE før 
byggestart.

Søknad og høring Vedtak
Klagebehandling 

(OED)

Melding og høring Utredningsprogram Søknad og høring Vedtak
Klagebehandling 

(OED)
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Hva kreves av tillatelser?

• Energiloven gir søker (tiltakshaver) «rett til å bygge og drive elektriske anlegg», 
som spesifisert i (konsesjonssøknaden) vedtak fra NVE.

• Tiltak behandlet etter energiloven er fritatt behandling etter plan- og bygningsloven 
(byggesak).

• Det søkes samtidig om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter 
oreigningslova (NVE myndighet).
• Bruksrett til nødvendige areal for fremføring av kraftledninger.

• Bruksrett ifbm. nødvendig adkomst, ferdsel og transport på privat vei, mellom offentlig vei og 
ledningstrase samt i terrenget.

• Konsesjonssøknaden vil inneholde kartfestede forslag til transportveier, 
lunneplasser og lagerplasser

• Agder Energi Nett bygger i all hovedsak ikke nye veier eller opparbeider nye lagerplasser.

• Kan være behov for egne tillatelser etter andre lovverk (kulturminneloven, 
veiloven).
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Mulig fremdriftsplan

• Screening/forprosjekt avsluttet i april (resultatet presenters i dette møtet).

• Dialog med berørte parter i april-juni.

• Konsekvensutredninger starter opp i juni og ferdigstilles i slutten av august.

• Søknad med konsekvensutredninger ferdig slutten av oktober 2021.

• Vedtak om anleggskonsesjon i Q3 2022 (styres av NVE).

• Behandling MTA-plan Q4 2022.

• Skogrydding Q1 og Q2 2023.

• Byggestart ledningsprosjekt tidligst i Q3 2023.

• Spenningssetting Q4 2024.
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Grunnerverv

Grunn- og rettighetserverv, hva skal vi erverve?

• Kjøpe grunn til transformatorstasjoner og adkomstvei inn dit.

• Båndleggelse av linjetraseene (rettighetserverv, dvs kjøper ikke grunnen):

• Rett til å sette opp mastene.

• Rett til å hogge skogen under linjene og holde den nede fremover.

• Byggeforbudssone til siden for linja.

• Rett til å bruke private veger og traktorveier.

• Leie areal til rigg- og baseplasser.

• Eventuelle andre forhold.
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Fremdrift på grunnervervet

Mai-juni 2021: 

• Orientering til grunneiere.

• Skogregistrering, registrering av eksisterende veier, traktorveier og 
utkjøringstraséer for tømmer.

September-oktober 2021

• Vi sender ut intensjonsavtaler til berørte grunn- og rettighetshavere for 
konsesjonssøkt kraftlinjetrasé.

• Oppfølgingsmøter og befaring i marka for de som ønsker det.

Oktober-desember 2022

• Konsesjonsvedtak og vedtak om ekspropriasjon.

Januar 2023

• Utsendelse av minnelige avtaler om erstatning.

• Avklaringer og forhandlinger.

Våren 2024

• Eventuelt skjønn.
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Minnelig erstatning eller skjønn

Agder energi vil gi et gunstig tilbud om erstatning ved en minnelig avtale

• Alle får tilbud om samme erstatning for samme type areal, likebehandling er 
viktig

• Vi bruker en standard avtale som benyttes av svært mange kraftselskaper

• Det lønner seg økonomisk å inngå en minnelig avtale

• Vi vil ha et godt forhold til grunneiere og det legger til rette for et godt 
samarbeid i anlegget og etterpå

Skjønn

• Kommer ikke vi til enighet fastsetter tingretten erstatningen

• Retten legger til grunn det økonomiske tapet

• Erstatningene i et skjønn ligger erfaringsvis på 30-50% av det Agder energi 
tilbyr i minnelige avtaler

• Er vi uenige om viktige forutsetninger, kan et skjønn være en god løsning for 
begge parter
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Intensjonsavtale

• Frivillige avtaler om endelig erstatning må vi bruke en del tid på 
sammen.

• Anlegget må i gang før vi har forhandlet ferdig.

• Vi vil unngå å bruke tvang (ekspropriasjon og skjønn).

• Intensjonsavtalen.

• Gir oss tid til å forhandle skikkelig og unngå skjønn

• Sikrer grunneier fordelaktig erstatning

• Sørger for at anlegget kan komme i gang

Erstatning ved minnelig avtale er "alltid" betydelig høyere enn ved rettslig 
skjønn.
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Ønsker du å snakke mer med oss?

Om grunnerverv:

Leder grunnerverv: 

Arild Sunde, tlf. 908 67 172

Skogansvarlig: 

Simen Bie-Larsen, tlf. 902 12 398

Grunneierkontakt:

Kristian Lauvland Udjus, tlf. 472 31 686

Om prosjektet:

Prosjektleder: 

Marius Skjervold, tlf. 990 16 171

marius.skjervold@norconsult.com

Takk for at du deltok på møtet.

mailto:marius.skjervold@norconsult.com

