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Nettilknytning av Høgås og Joarknatten vindkraftverk. Høring av 

konsesjonssøknad. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Hafslund Nett AS 

om nettilknytning av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker kommune i Østfold fylke. 

NVE ha mottatt konsesjonssøknad fra Hafslund Nett for endring av den konsesjonsgitte nettilknytningen 

av Høgås og Joarknatten vindkraftverk. Hafslund Nett har i dag konsesjon til å bygge en ny 47 kV 

kraftledning fra bestående av 2,6 km med luftledning og 2 km med jordkabel, samt nye elektriske anlegg 

i Ørje transformatorstasjon.  

På bakgrunn av innspill fra Marker kommune og fylkesmannen i Østfold, har Hafslund Nett nå besluttet 

å søke om jordkabel på hele strekket. Endringen vil innebære å bygge en totalt ca. 4,6 km lang jordkabel 

fra Marker vindpark til Ørje transformatorstasjon. I tillegg søker Hafslund Nett om å få bygge ett nytt 

gassisolert transformatorbygg inne på stasjonsområdet til Ørje transformatorstasjon. Bygget skal 

inneholde de konsesjonsgitte elektriske anleggene, og vil få ett arealbehov på ca. 170 kvadratmeter og 

bygges med en etasje.  

Hafslund Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven.  

Hafslund Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse (oreigningsloven av 23.10.1959, § 2 punkt 19) for 

nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all 

nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse (oreigningslova § 25) som 

innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. 

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

som kan redusere negative virkninger. 

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger. 

Skjema for uttalelser finnes på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til nve@nve.no 

eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.  

http://www.nve.no/kraftledninger
mailto:nve@nve.no
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Uttalelser må sendes NVE innen 27. februar 2018. 

Informasjon til kommunen 

Vi ber videre kommunen å legge ut på sine internettsider og ev. facebooksider, og å orientere aktuelle 

lokale velforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om søknaden. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Sannem Inderberg 

seksjonssjef 

Katrine Stenshorne Odenmarck 

førstekonsulent 

 

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

 

 

 

Vedlegg:    Liste over hørings- og orienteringsinstanser 

 

Mottakerliste: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Øst 

Fylkesmannen i Østfold 

Marker kommune 

Marker Vindpark AS 

Statens vegvesen - region øst 

Østfold Energi AS 

Østfold fylkeskommune 
 

  

   

   

 


