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Høring av søknad om endret konsesjon for Vinnelys 

transformatorstasjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og 

ekspropriasjonssøknad fra Statnett SF for endringer i den tidligere konsesjonsgitte Vinnelys 

transformatorstasjon i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. 

Høringsfristen er satt til 15. desember 2021. 

Søknaden 

Statnett SF og Ymber Nett AS har søkt NVE om konsesjon i medhold av energiloven for endring av den 

planlagte Vinnelys transformatorstasjon. Endringene innebærer blant annet å flytte alle funksjoner i 

Nordreisa transformatorstasjon til den nye stasjonen og å rive Nordreisa transformatorstasjon. Det søkes 

om utvidelse av Vinnelys transformatorstasjon for å samle anleggene der. 

Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.  

Statnett 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 er tilgjengelig på https://www.nve.no/7623/A. 

Høringsuttalelser 

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak 

som kan redusere negative virkninger. 

Dere kan sende uttalelse på én av følgende måter: 

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider 

- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202110223 

i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen) 

http://www.nve.no/grunneierinfo
https://www.nve.no/7623/A
mailto:uttalelse@nve.no
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 Fristen for å sende uttalelser til NVE er 15. desember 2021. 

Informasjon til kommunen 

Til kommunen er to eksemplarer av søknaden vedlagt. Vi ber om at ett eksemplar blir lagt ut i 

kommunen til offentlig ettersyn. NVE vil kunngjøre høringen. Vi ber videre kommunen å legge 

søknaden ut på sine internettsider og ev. facebook-sider, og å orientere aktuelle lokale velforeninger, 

idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om søknaden. 

 

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

Jan Are Gildestad 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

Mottakerliste: 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-

NORGE 

Forum for Natur og Friluftsliv Finnmark 

Nordreisa kommune 

Sametinget / Samediggi 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
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