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Hei!
Viser til detaljreguleringsplan for Risør sentrum. (Ref: 19/10695-6)
Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Risør kommune. Dette
innebærer at vi etablerer og drifter strømnett i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående
anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.
AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent anlegg i området. (Høyspent luftlinje som rød
heltrukket strek, høyspent jordkabel vist som røde stiplet streker i kartet, 230V jordkabel vist som
stiplet blå streker og 230V luftnett vist som heltrukket blå streker i kartet)
Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV luftlinje til nærmeste
bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste
bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 5 meter fra nettstasjon til nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Skal det arbeides nærmere høyspentlinjer enn 30 meter må Agder Energi Nett kontaktes. Se vår
hjemmeside for detaljer: https://www.aenett.no/bygge-og-grave/arbeidnerlinjer-kabler/
Brosjyre om "nær ved arbeid" kan lastes ned her:
https://www.aenett.no/globalassets/publikasjoner/518450-v1-brosjyre__nar_ved_arbeid__4siders.pdf

•
Andre forhold
I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye utbyggingsområder i planområdet skal forsynes
med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan
benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er).
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye
rettigheter. Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de
eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Er det behov for å avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår hjemmeside
www.aenett.no.
Link til bestillingsskjema : https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytningstorre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/
Mvh AE Nett v/Roald Tveit

