
Anette Ødegård 

Seksjon for nettkonsesjoner, Norges vassdrags- og energidirektorat 

Småkraftdagene 8. november 
KONSESJONSBEHANDLING AV NETTANLEGG



Hva er en konsesjon?

Tillatelse til å bygge, eie og 
drive energianlegg

Fordelene må være større  
enn ulempene



Kraftledninger  
Luftledninger 
Kabler 

Transformatorstasjoner 
Gassisolerte innendørsanlegg 
Luftisolerte utendørsanlegg 

Permanente bi-anlegg som er nødvendig for drift/vedlikehold av det 
elektriske anlegget 

Veier, deponier, tilhørende bygg (garasje/lager ved transformatorstasjoner mv)

Midlertidige anlegg inngår i MTA-plan 

Hvilke type anlegg gir NVE tillatelse til? 



Hvilke typer saker behandler vi? 

Forsyningssikkerhet Økt kraftforbruk
Tilrettelegge for ny 

kraftproduksjon
+++

Elektrifisering av 
sokkelen

Reinvestering av eldre 
anlegg

Nettilknytning av 
kraftverk

Elektrifisering av 
transport

Elektrifisering av industri

Elektrifisering av 
oppdrettsanlegg

++++



Energiloven og nettilknytning

Den som ønsker nettilknytning av kraftverk har to valg:
1) Områdekonsesjonær bygger, eier og driver ledningen i medhold av sin områdekonsesjon. 
Områdekonsesjonær sørger for at grunneiere, kommune, fylke etc. er hørt og vurderer hvilken løsning 
som bør bygges.

2) Søke anleggskonsesjon om å bygge, eie og drive en ledning. I dette tilfellet er det NVE som sørger for 
at grunneiere, kommune, fylke etc. er hørt og vurderer hvilken løsning som ev. gis konsesjon.

En områdekonsesjonær har fått konsesjon for å bygge, eie og drive egne anlegg, og 
det er ikke tilgang for å låne bort denne til andre.

Et kraftverk kan dermed ikke bygge eller drive egne anlegg under et nettselskaps 
områdekonsesjon



ANLEGGSKONSESJONER



Søknad Høring av
søknad

Konsesjons-
vedtak

Eventuell klagebehandling 
Olje- energidepartement

1 2 3 4

NVEs konsesjonsbehandling



Les veilederen og følg den 

Bruk veileder som mal, selv om om ikke alle punkter 
er relevante for saken 

Gode kart, illustrasjoner, visualiseringer 

Godt forarbeid – jo mer som er sjekket ut og avklart 
på forhånd, jo større sannsynlighet for effektiv 
prosess 

Sørg for at søknaden er kvalitetssikret internt 

Råd til de som skal skrive søknader 



Hvem skriver dere søknaden for?

Skriv enkelt og forklarende

Unngå unødvendig teknisk språk

Forklar tabeller og grafer godt

Klarspråk i søknad og kommunikasjon



Hvilke elektriske anlegg søkes det om? 

Begrunnelse og behov 

Hvilke virkninger vil tiltaket ha? 
Areal
Miljø 
Bebyggelse 
Krysser kabel vann 
mv

Kostnader 

Legg ved bekreftelse om at tilknytningen er avklart med netteier 

Kart og situasjonsplan 

Hva må inngå



Kviter ut/skriv hvorfor anleggene ikke vil ha virkninger 
Transformator/generator innendørs i kraftverket? 
Kort kabelstrekning i vei inne på kraftverksområdet/over en begrenset strekning? 

Legg ved forhåndsuttalelser fra 
Grunneier 
Kommune 
Netteier 

 En god gjennomarbeidet søknad fører til raskere 
saksbehandling (og man slipper kanskje høring) 

Søknad uten vesentlig virkninger



Kart

Oversiktskart med stedsnavn som viser 
Jordkabel/luftledningstrasé
Plassering av transformator på stasjonstomt

Eiendomsgrense og ev. veiadkomst/andre permanente bi-anlegg

Plan/skisse/situasjonsplan/fasadetegninger 
Legg ved offentlig/ikke offentlig versjon
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Søknader om nye vannkraftverk 
Avklar nettløsning og søk om anleggskonsesjon samtidig som dere søker om 
vassdragskonsesjon 

Søknader om forlenget frist for idriftsettelse 
Må begrunnes
Koordiner søknader etter vannressursloven og energiloven

Søknader etter energi- og vannressursloven 



Rekkefølge detaljplan 
og anleggskonsesjon 
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Prioriteringskriterier for saker



Mindre konsesjonssøknader uten behov for høring: 3–6 måneder  

Mindre konsesjonssøknader med høring: 6–12 måneder  

Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1–2 år

Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2–4 år

 Økende mengde saker fører til kø

 Den estimerte saksbehandlingstiden forutsetter at søknadene 
holder god kvalitet.

Anslått behandlingstid for konsesjonssøknader i dag



Offentlig utvalg oppnevnt juni 2021

«Utvalget skal vurdere tre overordnede 
temaer: tiltak for å redusere tiden det tar 
å utvikle og konsesjonsbehandle nye 
nettanlegg, prinsipper for å ivareta en 
samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av 
overføringsnettet i en tid med stor usikkerhet 
om forbruksutviklingen og mulige forbedringer 
i systemet med tilknytningsplikt.»

Utvalget skal levere sin utredning innen 15. 
juni 2022.


	Konsesjonsbehandling av Nettanlegg
	Lysbildenummer 2
	Hvilke type anlegg gir NVE tillatelse til? 
	Hvilke typer saker behandler vi? 
	Energiloven og nettilknytning
	Anleggskonsesjoner
	Lysbildenummer 7
	Råd til de som skal skrive søknader 
	Klarspråk i søknad og kommunikasjon
	Hva må inngå
	Søknad uten vesentlig virkninger
	Kart�
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Søknader etter energi- og vannressursloven 	
	Rekkefølge detaljplan og anleggskonsesjon 
	 Prioriteringskriterier for saker
	Lysbildenummer 18
	Offentlig utvalg oppnevnt juni 2021

