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Oppgradering av to ledninger i Kongsberg kommune – Høring av
søknader og invitasjon til møte
NVE har mottatt to søknader fra Glitre Energi Nett, om oppgradering av kraftledningene
Gomsrud–Skollenborg og Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak i Kongsberg kommune i Buskerud.
Søknadene er nå på høring og du kan uttale deg innen 4. oktober 2019.

Invitasjon til offentlig møte 29. august i kantina på Kongsberg rådhus
NVE holder offentlig møte om søknadene torsdag 29. august 2019 klokken 19.00. Møtet finner sted i
kantina på Kongsberg rådhus. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden og Glitre Energi Nett vil
være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.

Om de omsøke tiltakene
Nord for Kongsberg sentrum søker Glitre Energi Nett om oppgradering av den eksisterende 66 kV
kraftledningen Bevergrenda-Glabak. Ledningen er ca. 6 km lang. Den skal bygges for spenningsnivå
132 kV, men foreløpig driftes på 66 kV. Glitre Energi Nett søker primært om å bygge ledningen etter
alternativ N1, som er i eksisterende trasé. Denne går fra Bevergrenda og vestover til Stengelsrud
transformatorstasjon, før den går østover igjen på samme masterekke tilbake til Bevergrenda. Deretter
går ledningen sørover til Glabak transformatorstasjon. Sekundært søker de om å bygge alternativ N5. I
dette alternativet vil ledningen gå fra Bevergrenda til Stengelsrud, og deretter sørøstover på vestsiden av
Lågen frem til nedlagte Skavanger flyplass. Derfra følger ledningen samme trasé som alternativ N1 inn
til Glabak transformatorstasjon. Den eksisterende ledningen skal rives.
Sør for Kongsberg sentrum søker Glitre Energi Nett om oppgradering av den eksisterende 66 kV
ledningen Gomsrud–Skollenborg. Ledningen er ca. 4,4 km lang. Den skal bygges for spenningsnivå 132
kV, men foreløpig driftes på 66 kV. Glitre Energi Nett søker om å bygge ledningen i eksisterende trasé,
og dagens ledning skal rives.
Bakgrunnen for søknadene er at dagens ledninger ikke gir tilstrekkelig forsyningssikkerhet til
Kongsberg sentrum. Det er også behov for å øke kapasiteten for å møte en forventet økning i forbruket.
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Glitre Energi Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Glitre Energi Nett søker også om
ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene
etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og
rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av
ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på
www.nve.no/grunneierinfo.
Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger.

Høringsuttalelser
Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak
som kan redusere negative virkninger.
Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre
internettsider www.nve.no/kraftledninger. Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller
som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.
Fristen for å sende uttalelser til NVE er 4. oktober 2019.
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