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Høringsuttalelse- Offentlig ettersyn av planprogram for
Hensetting i Tønsbergområdet- PlanID 90020
Statnett viser til varsel datert 07.01.2019 med melding om oppstart av kommunedelplanarbeid og
høring av planprogram for nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet.
Bane NOR kunngjør oppstart av arbeid med kommunedelplan med tilhørende
konsekvensutredning. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på
høring. Bane NOR planlegger etablering av nytt hensettingsanlegg i Tønsbergområdet.
Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2018-29. Planprogrammet er en «plan for
planleggingen», og angir hvilke lokaliseringsalternativer og temaer som skal utredes i
konsekvensutredningen. Planprogrammet re degjør også for hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Etterfølgende kommunedelplan med konsekvensutredning skal fastsette
lokalisering av det nye hensettingsanlegget.
Statnett har særskilt anleggskonsesjon etter energiloven for transmisjonsnettanlegg i Tønsberg
kommune. Dette innebærer at Statnett eier og drifter følgende anlegg i kommunen.
-

300 kV transmisjonsnettledning Hof-Tveiten
300 kV transmisjonsnettledning Rød-Tveiten
420 kV transmisjonsnettledning Rød-Hasle
Tveiten transformatorstasjon
Teigen muffestasjon

Vedlagt er et oversiktskart over våre anlegg.
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas hensyn til drift og
utvikling av Statnetts anlegg. Statnett har følgende merknader.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart
Det ene foreslåtte planområdet som skal utredes, Barkåker nord, krysses av eksisterende 420 kV
transmisjonsnettledning Rød-Hasle. Transmisjonsnettledningen er bygget og drives i medhold av
særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf energilovens §
3-1 første ledd.

Brevet er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur.
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Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og
bygningslovens regler, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår
som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er derfor at transmisjonsnettledninger
og transformatorstasjoner i en kommunedelplan ikke skal inntegnes som et planformål, men
innarbeides i plankartet som hensynssone med SOSI-kode H_740 (båndlegging etter energiloven)
og tilhørende reguleringsbestemmelser (pbl §§ 11-8 d) /12-6).
Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttet opp mot hensynssonen for
transmisjonsnettanleggene: Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen uten
avtale med netteier. Alle tiltak i terreng og alt anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på
forhånd avklares med ledningseier.
Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet
langs denne transmisjonsnettledningen er totalt 38 meter, 19 meter målt horisontalt til hver side fra
senter av ledningen.
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som igjen fører til
redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg
Anleggsarbeid nært spenningssatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for Statnetts
ledninger eller skade på personell, maskiner og utstyr. I tillegg til byggeforbudsbeltet er det en
varslingsavstand på 30 meter fra ytterste strømførende fase på ledningen.
Statnett som ledningseier skal derfor kontaktes minst 6 uker før planlagt oppstart av arbeid med
anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende line. Det
samme gjelder dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv som
kan gi risiko for å påføre overføringsanlegget skade eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr. Det
vil da være nødvendig med befaring og nærmere avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.
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Vi viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside
https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som er vedlagt her.
Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger som er spenningssatt.
Når det gjelder ROS-analyse ber vi om at denne gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet
som kritisk infrastruktur både med hensyn til ferdig bygget anlegg og med hensyn til
anleggsgjennomføring.
Statnett ber om å være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Svein Erik Fjellstad
Seksjonsleder – Eiendomsforvaltning og skog
Rune Garberg
Rådgiver eiendomsforvaltning
Kopi til:

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
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Oversiktskart: Statnetts anlegg i Tønsberg kommune
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