
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Statnetts planer om etablering av ny 
transformatorstasjon i Hovemoen 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

11. mai 2022 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Lillehammer kommune (Lk) 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

asa.rommetveit.celius@lillehammer.kommune.no 
gunhild.stugaard@lillehammer.kommune.no 
helen.sundstrom@lillehammer.kommune.no 

 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

- 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Statnett har startet med forarbeidet til etablering av 
ny transformatorstasjon i Lillehammer. Statnett har 

 

Skjema 

• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 

for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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vært i dialog med Lk vedr. deres pågående arbeid for 
å informere om prosess og fremtidig plassering av 
transformatorstasjon. I tillegg til ny 
transformatorstasjon skal deler av ledningsnettet 
oppgraderes, fra 300 kV til 420 kV.  
 
Gjennom pågående planarbeid med E6 Roterud-
Storhove er det båndlagt ca. 250 daa i Hovemoen til 
transformatorstasjon. 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Etter planen vil Statnett komme med en melding i 
løpet av tredje kvartal 2022. Lk ser nå på alternative 
plasseringer for ny transformatorstasjon. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ikke relevant 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Ja, drikkevannskilden til Lk ligger i Hovemoen.  

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

I dag er transformatorstasjonen plassert i 
Hovemoen. Statnett har signalisert at ny plassering i 
Hovemoen er foretrukket lokasjon for denne 
infrastrukturen. Andre alternativer skal 
konsekvensutredes i det videre arbeidet, og Lk 
ønsker å finne egnede steder for denne 
infrastrukturen. 
 
Det båndlagte arealet er av sentral betydning for Lk. I 
tillegg til at arealet er avsatt til næring i overordnede 
planer ligger hovedvannkilden og ny 
reservevannkilde til kommunen her. 
 
Lk stiller spørsmål ved hvor hensiktsmessig det er å 
plassere to samfunnskritiske funksjoner på samme 
sted. 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Innlandet fk 
Statsforvalteren 
Mattilsynet 
Direktoratet for mineralforvaltning 
NVE 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 

Lk har engasjert konsulent for å se på alternative 
plasseringer til ny transformatorstasjon. Rapporten 



 

 
 

skal oversendes kommunen den 2. mai. Dette 
dokumentet anses som et grunnlagsdokument for 
dette møtet, og vil bli ettersendt da. Vi ber om aksept 
for at dette dokumentet kommer en og ikke to uker 
før ønsket møtetidspunkt. Av hensyn til samarbeidet 
med Statnett ber vi om møtetid den 11. mai. 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


