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Tjennheia, del av Gnr. 36 bnr 15, Vegårshei – detaljregulering   

Viser til oversendelse av henvendelsen 25.02.2019 angående detaljregulering av Tjennheia del av gnr 
36 bnr 15 i Vegårshei kommune.  

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Vegårshei kommune. 
Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett). I tillegg har AEN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor 
kommunen (regionalnett).  

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold 
av områdekonsesjon. Vedlagt kart viser lavspennings luftnett.  AENs luftledninger er ikke 
innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart variere. Bebyggelse aller andre 
installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.  
 
Det må påregnes å etablere ny nettstasjon samt nytt HS-nettanlegg for å få forsynt dette 
området da AEN ikke har nettanlegg i området.  
 
Behov for ny nettstasjon: 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, må det settes av plass til å etablere en ny nettstasjon i 
området. Nettstasjonen plasseres sentralt i planområdet med hensyn til effektuttak. Plassering 
av anlegg må gjøres i samarbeid med AEN.  

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 

tillatt utnyttelsesgrad.  

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner.  

 Nettstasjoner skal ikke plasseres ved lekeplasser. 
 
Adkomst og terrengendringer: 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke 
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av 
terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  
 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må 
avklares behov for ny nettstasjon og den plassering. For mer informasjon gå på vår nettside: 
https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-anleg/  
 
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert kostnader til erverv av nye rettigheter.  
 
Vedlagt ligger kartskisse som viser nettanlegget vårt i området.  
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God kraft. Godt klima. 
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