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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN, NANNESTAD KOMMUNE, 

KOMMUNENPLANENS AREALDEL 2018 – 2035   

Hafslund Nett (HN) viser til høring av forslag til kommuneplan for Nannestad 2018-2035 - arealdelen der 

Nannestad kommune legger forslag til kommuneplan ut til offentlig ettersyn. Det vises for øvrig til samlet 

saksfremstilling og link til plandokumentene på kommunens hjemmeside. 

HN gav i brev av 15.03.2018 uttalelse til varsel om rullering – kommuneplanens samfunnsdel og høring 

planprogram i Nannestad kommune. Her oppfordret HN kommunen til å innarbeide hensynssone for 

selskapets høyspennings luftledninger (regionalnettet) med tilhørende forslag til bestemmelser, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl) § 11-8 bokstav a). 

Gjennomgang av plankart, forslag til planbestemmelser, planbeskrivelse m.m. viser at kommunen ikke har 

imøtekommet nettselskapet sin høringsuttalelse om å innarbeide hensynssone for regionalnettets 

høyspennings luftledninger. 

Hensynssoner er ved siden av arealformål og bestemmelser det viktigste element i kommuneplanens 

arealdel. Når vi anmoder kommunen om å innarbeide hensynssone for høyspennings luftledninger i 

regionalnettet er dette fordi større kraftledninger innebærer betydelige restriksjoner for bruk av arealene og 

har konsekvenser for sikkerhet. Som nettselskap mener HN at bruk av hensynssone (H370) er et godt 

virkemiddel for å unngå arealkonflikter og ivareta sikkerhetshensyn. 

Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF) setter avstandskrav for å ivareta sikkerhet mot brann i 

bygninger samt ivareta sikkerheten for personell. Ved etablering av kraftlinjene erverver nettselskapet 

rettslige byggeklausuler ved skjønn eller avtaler. Områdene som bes tatt inn som faresone har strenge 

begrensinger i arealbruken, det er bl.a. ikke anledning til å oppføre viktige bygninger (boliger, og andre bygg 

med lengre opphold for mennesker). Det er heller ikke anledning til å etablere lekeplasser, idrettsplasser, 

kirkegårder o.l. HN mener at kraftlinjene i regionalnettet medfører så klare restriksjoner på arealbruken at de 

skal inngå som en faresone, jf. pbl. § 11-8.  

Ved at faresonen tas inn i kommuneplanen får den rettsvirkning. Gjennom fremstillingen på plankartet 

formidles den også til «allmennheten», dette er et godt virkemiddel for å unngå unødvendige 

arealbrukskonflikter med grunneiere, utbyggere og andre som har interesser knyttet til bruk av arealene. På 

generelt grunnlag mener vi å kunne hevde at nettselskapet opplever færre konflikter mellom byggeaktivitet 

og våre høyspenningsanlegg i de kommunene hvor man har innarbeidet hensynssone H370 som en del av 

kommuneplanens arealdel.  
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Plansystemet legger også opp til at hensynssonene skal inngå i detaljreguleringsplanene. Dersom kommunen 

innarbeider hensynssonen i kommuneplanens arealdel er det enkelt å videreføre den til kommende 

reguleringsplaner. 

Hafslund Nett anmoder Nannestad kommune om å innarbeide hensynssone med tilhørende 

planbestemmelser for den nedenfor nevnte kraftledning og med følgende bredde på hensynssonen:  

• Dal – Garder: 21 meter    

For øvrig vil nettselskapet opplyse om at en liten del av strekningen Dal-Garder er jordkabel. For denne 

strekningen skal det ikke innarbeides hensynssone da jordkabler er kraftsensitiv informasjon, jfr. 

beredskapsforskriften § 6-2. Vedlagt kart er unntatt offentligheten.  

Dersom noe er uklart – eller ønskes utdypet, ta kontakt: ronja.martine.skaug@hafslund.no tlf.: 91 73 60 40 

Med vennlig hilsen 

Hafslund Nett AS 

 

Ronja M. Skaug 

rådgiver 

Rettigheter 

 

Vedlegg:  

- Kart over HN sine kraftledninger 

 


