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Høring av melding om 132 kV kraftledning Åbjøra–Gjøvik og 

invitasjon til møte 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til 

utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger Åbjøra–Gjøvik. Tiltaket vil berøre 

Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner i 
Innlandet fylke. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs 

internettsider www.nve.no/8746/A.  

Høringsfristen er satt til 27. mai 2022. 

Meldingen 

Elvia har sendt melding med forslag til utredningsprogram for to nye 132 kV kraftledninger 

mellom Åbjøra, Bagn, Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner. Dagens dobbeltkurs-
ledning mellom de nevnte transformatorstasjonene nærmer seg sin tekniske levetid, og 

det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å overføre produksjon fra Valdres til forbruksområder 

lenger øst. Elvia forventer videre økt forbruk de nærmeste årene som følge av befolknings-
vekst, næringsutvikling og kraftkrevende industri.  

På bakgrunn av dette, samt hensynet til forsyningssikkerhet, har Elvia startet opp arbeidet 
med å planlegge nye 132 kV-ledninger, som de ønsker skal bygges som to separate 

enkeltkursledninger.  

Elvia har meldt to mulige hovedtraseer mellom Åbjøra og Gjøvik, samt noen flere 
delalternativer mellom Åbjøra og Bagn. De meldte traseene er vist i vedlagt kart.  

Elvia har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram etter reglene i forskrift om 
konsekvensutredninger og NVEs veileder. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av 

tiltaket. 
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Invitasjon til møte 

NVE vil, som tidligere avtalt, holde orienteringsmøter for lokale og regionale myndigheter 

der Elvia vil presentere planene, og NVE vil orientere om behandlingen av meldingen og 

forslag til utredningsprogram.  

NVE har avtalt følgende møter med kommunene: 

 Søndre Land og Gjøvik kommuner: 

o Torsdag 5. mai 2022 kl. 09.00 i Gjøvik rådhus.  

 Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner:  

o Fredag 6. mai 2022 kl. 09.30 i Etnedal samfunnshus. 

Vi håper på bred deltakelse både fra politisk ledelse og administrasjonen i kommunen, 

herunder representanter for det faste utvalget for plansaker.  

Representanter fra Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommunen er herved 

invitert til dette møtet. Dersom representanter fra statsforvalteren og fylkeskommunen 

ønsker å delta, bes de om å kontakte ansvarlig saksbehandler i NVE. 

NVE holder også følgende offentlige folkemøter: 

 Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Solgløtt forsamlingshus Landåsvegen 710, 2861 
Landåsbygda. 

 Onsdag 4. mai 2022 kl. 19.00 i Gjøvik rådhus, Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik. 

 Torsdag 5. mai 2022 kl. 19.00 i Etnedal samfunnshus Espelibygde 566, 2890 

Etnedal.   

Høringsuttalelser 

Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør 

gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget. 

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 202202032 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer 

i innledningen). 

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

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 27. mai 2022. 

Informasjon til kommunene 

NVE ber kommunene legge ut meldingen til offentlig ettersyn. Dersom kommunene har 

behov for fysiske eksemplarer, bes de kontakte NVE. NVE vil kunngjøre høringen, utlegging 

til offentlig ettersyn og de offentlige møtene i aktuelle aviser.  

mailto:uttalelse@nve.no
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NVE ber videre kommunen å legge meldingen og informasjon om de offentlige møtene ut 
på sine internettsider og ev. facebooksider, og å orientere aktuelle lokale velforeninger, 

idrettslag, interesseorganisasjoner m.fl. om meldingen. 

 
 

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

Herman Lange Johnsen 

rådgiver 

 

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

 

 

 
Mottakerliste: 

Gjøvik kommune 

SØNDRE LAND KOMMUNE 
NORDRE LAND KOMMUNE 

SØR-AURDAL KOMMUNE 

ETNEDAL KOMMUNE 
NORD-AURDAL KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE  

 
Kopimottakerliste: 

NORCONSULT AS 

ELVIA AS 
 

 

 
Vedlegg: 

Kart med meldte traseer. 
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