
 

 

Avtale  

mellom  

Statnett SF (Statnett) 

(org. nr. 962 986 633) 

og  

Nye Veier AS (NV) 

(org. nr. 915 488 099) 

om  

tilrettelegging for omlegging av eksisterende høyspent luftspenn via ny E6-

bru over Lågen 

 

1. Formål 
Avtalen har som formål å regulere ansvar og fordeling av kostnader for tilrettelegging og en eventuell 

omlegging av Statnetts eksisterende høyspent luftspenn over Lågen. 

2. Bakgrunn 
Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av Lillehammer 

kommunestyre 21.06.2018. Løsningen som lå til grunn for kommunedelplanen medførte at brua over 

Lågen ville komme i konflikt med eksisterende høyspent luftspenn over Lågen. De aktuelle 

luftspennene er Røykås-Fåberg (300 kV), Ulven-Fåberg (300 kV) samt Elvias 22 kV-linje. 

Det ble i forkant av endelig vedtak gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter 

(18.06.2018). Meklingen førte frem til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. Som en 

del av meklingsforliket er følgende bestemmelse inntatt i planbestemmelsene pkt. 1.7.14: 

«Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendelta 

naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven» 

Videre fremgår det av referat fra meklingen (se bilag 1), vedlegg 2 pkt. 6 at: 

«SVV legger ikke føringer for valg av ledningstrase (luftstrekk/kabel) og vil inkludere 

kostnaden for omlegging uansett løsning som gis konsesjon gjennom særlovsbehandling etter 

Naturmangfoldloven og Energiloven.» 

Gjennom overføring av prosjektet E6 Moelv-Øyer til NV har NV trådt inn i Statens vegvesens 

forpliktelser, jf. lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et 

statlig utbyggingsselskap for veg av 18. desember 2015 nr. 133. 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for E6 Roterud-Storhove har bruløsningen over 

Lågen blitt optimalisert. Den optimaliserte løsningen innebærer at brua ikke vil komme i konflikt med 

Statnetts høyspentnett. Den optimaliserte løsningen vil kunne gjennomføres uten omlegging av 



 

 

Statnetts linjer over Lågen, og utløser derfor ikke behandling etter energiloven, jf. svar fra NVE i brev 

av 23.10.2020 til Lillehammer kommune (se bilag 2). 

NV vil uansett bruløsning legge til rette for omlegging av Statnetts linjer etter prinsippene skissert for 

den optimaliserte løsningen. 

3. Omlegging av eksisterende luftspenn 
NV påtar seg teknisk og økonomisk ansvar for at E6 over Lågen prosjekteres og bygges slik at det er 

klart for innføring av Statnetts høyspentledninger, med nødvendige tilpasninger som en omlegging av 

eksisterende luftspenn vil kreve i henhold til gjeldende standarder og regelverk. Statnett skal selv 

prosjektere og gjennomføre de arbeidene med omlegging av eksisterende luftspenn som blir 

aktuelle. NV bekoster utredning, prosjektering og gjennomføring av arbeidene med omlegging av 

eksisterende luftspenn som blir aktuelle. 

Partene forplikter seg til å foreta nærmere konkretisering av hvilke deler av anlegget som inngår i 

NVs forpliktelser knyttet til omlegging av eksisterende luftspenn, bli enig om hvilken teknisk løsning 

som skal ligge til grunn for kostnadsberegningen samt fastsette fordelingen av øvrige 

kostnadselementer. Enighet om disse forholdene skal formaliseres i en tilleggsavtale til denne 

avtalen. 

4. Økonomiske forhold 
NV bekoster gjennom kontrakten E6 Roterud-Storhove prosjektering og bygging av tiltak som klargjør 

for innføring av høyspentledningene.  

NV påtar seg å betale Statnetts kostnader for omlegging av eksisterende høyspent luftspenn over 

Lågen, uansett løsning som gis konsesjon gjennom særlovsbehandling etter naturmangfoldloven og 

energiloven. Kostnader påløper fra signering av denne avtalen og inkluderer utredningskostnader.  

NV utbetaler beløpet i form av et engangsbeløp i form av et tilskudd til Statnett til dekning av faktiske 

nødvendige kostnader for omleggingen av eksisterende luftspenn når endelig teknisk løsning er 

avklart av Statnett, dersom ikke annet avtales i en tilleggsavtale til denne avtalen.  

Tilskudd er ikke gjenstand for beregning av merverdiavgift. 

NV kan maksimalt forplikte Staten økonomisk 5 år frem i tid. Forpliktelsen NV påtar seg i henhold til 

denne avtale er derfor tidsmessig begrenset til 5 år fra kontraktssignering. NV påtar seg deretter 

skriftlig å bekrefte avtaleforpliktelsene årlig, med virkning 5 år frem i tid, så lenge NV har 

budsjettmessig adgang til dette. NV plikter å varsle Statnett umiddelbart dersom muligheten for 

videre forpliktelse bortfaller.  

5. Tvisteløsning 
Partene forplikter seg til å avtale hvordan eventuelle tvister mellom partene knyttet til denne avtalen 

med tilhørende tilleggsavtaler skal løses. Tvisteløsning fastsettes i en tilleggsavtale til denne avtalen. 

6. Gjensidig informasjonsplikt 
Statnett og NV plikter å holde hverandre informert om forhold som påvirker den andre partens 

interesser knyttet til denne avtalen, både i NVs arbeid med utarbeidelsen av reguleringsplanen, 

prosjektering, bygging og i Statnetts arbeid med høyspentnettet. 



 

 

7. Bilag 
Avtalen har følgende bilag: 

1. Referat fra mekling 18.06.2018 med vedlegg 

2. NVEs brev av 23.10.2020 til Lillehammer kommune 

8. Signering 
Denne avtalen foreligger i to signerte originaler, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar. 

 

Sted/dato:  Sted/dato: 

   

   

   

   

   

For Statnett SF:  For Nye Veier AS: 

   

   

     

   

   

   
 

 


