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Elvia - Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Offentlig ettersyn
Elvia AS («Elvia») viser til offentlig ettersyn av områdeplan for Innbygda i Trysil kommune.
Elvia AS ønsker at areal for energianlegg (BE) reguleres inn i planen. Arealer som brukes til,
eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg
I til kart- og planforskriften. Eksisterende nettstasjoner var vist på vedlegg 2 og 3 i brev ved
oppstart. Vår ref. nr. 17/00041-7.
Når det gjelder fareområde høyspent H370_2 i plankartet så er mye av denne traséen lagt i
kabel. Eksisterende høyspentlinjer var vist på vedlegg 1, ved svar på oppstart. Vår ref. nr.
17/00041-7.
Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til
nettselskapet sine anlegg. For å sikre strøm til fremtidig bebyggelse ber nettselskapet om at
det i reguleringsbestemmelsen tilføres en bestemmelse om etablering av nettstasjoner:
«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner»
For å sikre optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet.
Elvia ser at det av og til ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges
og oppføres. Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Nettselskapet
ber derfor om at det i planbestemmelsene ivaretas at det generelt er 5 m byggegrense rundt
nettstasjoner. Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må
være minimum 16 kvm og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i
første etasje i bygget og det stilles særskilte krav til utforming av rommet, ventilasjon,
adkomst osv.
Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må
det settes av arealer til nye traséer og/eller nettstasjon(er). Nye traséer må gis rettigheter
med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende
traséene/nettstasjonen.
Ved utarbeidelse av detaljregulering for planområdet ber nettselskapet om å få forslag
oversendt, slik at Elvia kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg i området i
samråd med forslagsstiller.
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Med vennlig hilsen
Elvia AS
Roger Nebylien
Planingeniør
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 19/00140-39

