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 Håland transformatorstasjon. Godkjenning av miljø-, transport- og 

anleggsplan  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres brev datert 13.04.2021 vedlagt miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) av 13.04.2021 for Håland transformatorstasjon. 

Vedtak 

NVE godkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av Håland 

transformatorstasjon i Time kommune. Vedtaket er gjort med hjemmel i konsesjonen datert 21.12.2020 

post 10 (NVE ref.: 201902339-59). 

Vårt vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. 

Vilkår for godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:  

▪ Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser 

ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

▪ Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.  

▪ Fremmede arter skal kartlegges før anleggsarbeidene starter. Dersom kartleggingen viser at 

det er fremmede arter i masser som påvirkes av anleggsarbeidet skal det utarbeides en 

tiltaksplan for transport og lagring av masser slik at fremmede arter ikke spres som følge av 

arbeidene. Kartleggingen og tiltaksplanen skal godkjennes av NVE før arbeidene starter. 

▪ Opparbeiding av anleggsområdet skal gjennomføres utenom hekkesesongen for åkerrikse, 

brushane, vipe og storspove, og må derfor gjøres utenfor tidsrommet 1. april – 31. juli.  

▪ Det skal sendes inn en sluttrapport senest 6 måneder etter avsluttet anleggsarbeid. 

Rapporten skal inneholde bilder, en redegjørelse av gjennomføringen og dokumentere at 

anlegget er bygget i samsvar med konsesjon og MTA. 

▪ Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på 

miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke 

tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige 

skader.  
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NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift 

og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller 

deler av anlegget ved senere tidspunkt. 

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. 

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  

Bakgrunn 

Lyse Elnett AS fikk 21.12.2020 konsesjon til å bygge og drive ny 132 kV ledning Opstad – Håland i Hå 

og Time kommuner i Rogaland fylke. Konsesjonen gir tillatelse til å bygge ny ledning, samt nye Håland 

transformatorstasjon i Time kommune. MTA-planen som behandles i dette vedtaket omtaler bygging og 

drift av Håland transformatorstasjon, mens det vil fattes eget MTA-vedtak for ledningen Opstad-Håland. 

Prosjektet bygges i nærheten av blant annet Smukkevatnet naturreservat som er et område med rikt 

fugle- og planteliv, og hensynet til verdiene i dette området er viktig gjennom hele prosjektet. Lyse 

Elnett skriver at det i MTA-planen ikke planlegges for endringer fra konsesjonsgitt løsning, og Håland 

transformatorstasjon skal bygges som beskrevet i konsesjonen.  

Figur 1 viser stasjonens plassering og utforming. 

  

Figur 1: Til venstre: Kartfesting av stasjonsområdet nordøst for Smukkevatnet naturreservat. Kilde: MTA-

plan. Til høyre: Visualisering av Håland transformatorstasjon. Kilde: Konsesjonssøknad   

Høring 

MTA-planen for Håland transformatorstasjon ble sendt på høring 02.03.2021 til Time kommune, 

statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og med frist for å sende inn uttalelse innen 

23.03.2021. NVE fikk inn innspill fra alle de tre høringspartene. De innkomne merknadene ble sendt til 

Lyse Elnett for kommentar i epost datert 07.04.2021. Lyse Elnett sendte inn en oppdatert MTA-plan 

datert 13.04.2021. Innspillene er sammenfattet under. Lyse Elnett opplyser også at de har vært i kontakt 

med grunneiere i forbindelse med utarbeidelse av MTA-planen.  

Innkomne merknader 

Time kommune skriver i sin uttalelse datert 23.03.2021 at de har hatt dialog med Lyse Elnett for å 

komme fram til plasseringen av transformatorstasjonen som er bestemt i endelig konsesjon. Kommunen 

skriver at de er positive til at endelig plassering av transformatorstasjonen ikke kommer i konflikt med 

noen av de nærliggende områdene med naturverdier (Smukkevannet naturreservat, Ramsarområdet, og 

Linemyra naturreservat). De kommenterer også at artsregistreringer for arter av nasjonal interesse ligger 
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i god avstand til transformatorstasjonen. Time kommune skriver at tiltak for å unngå spredning av 

fremmede arter bidrar til å ivareta naturverdier og landbruk på en god måte, og at forhold til flom og 

sedimenteringsbasseng er tilstrekkelig redegjort for. Time kommune har ingen videre kommentarer til 

prosjektet.    

Statsforvalteren i Rogaland skriver i sin uttalelse datert 23.03.2021 at det har vært tydelige på at 

plasseringen av transformatorstasjonen er uheldig fordi den ligger nærme Smukkevatntet naturreservat 

og beslaglegger landbruksareal. Statsforvalteren er derfor opptatt av at anleggsarbeidene skal 

gjennomføres slik at skader på naturmangfold og terrenginngrep begrenses så mye som mulig. 

Smukkevatnet ligger nedstrøms Håland transformatorstasjon og statsforvalteren skriver at kontroll på 

avrenning fra anleggsarbeidene er nødvendig slik at naturreservatet ikke påvirkes. Videre skriver 

statsforvalteren at de avbøtende tiltakene som MTA-planen legger opp til, og den måten 

anleggsarbeidene er planlagt på, tilstrekkelig sikrer nødvendige hensyn til naturmangfold og landbruk. 

Statsforvalteren skriver også at området hvor Håland transformatorstasjon skal etableres er utsatt for 

flom. De viser til Multiconsults notat som beskriver hvordan bygget skal utformes og bygges slik at det 

ikke er utsatt for flom, og forutsetter at flomsikring gjennomføres i henhold til gjeldende krav.  

Rogaland fylkeskommunes seksjon for kulturarv skriver i sin uttalelse datert 22.03.2021 at det ikke 

er registrert kulturminner innenfor området der transformatorstasjonen skal bygges. Fylkeskommunen 

opplyser at de har gjennomført arkeologiske registreringer i området i 2019. Fylkeskommunen skriver at 

de anser undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 for oppfylt for oppføring av Håland 

transformatorstasjon. Videre skriver fylkeskommunen at kulturminnelovens § 8, andre ledd er ivaretatt 

gjennom påminnelse om aktsomhets- og stansplikten. De ber om at det skal presiseres i MTA-planen at 

tiltakshaver må varsle Rogaland fylkeskommune straks dersom det gjøres funn under anleggsarbeidet. 

De har ellers ingen merknader til planen.  

NVEs vurderinger 

NVE mener at Lyse Elnett gjennom arbeidet med MTA for Håland transformatorstasjon har laget en 

plan som ivaretar hensynet til miljø og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir 

minst mulig innenfor den konsesjonen som er gitt. Viktige fokusområder for å sikre et godt sluttresultat 

er å unngå innføring av fremmede arter og forurensing fra anleggsområdet.  

Fasade på stasjonsbygningen 

Lyse Elnett skriver at fasaden til transformatorstasjonen utformes etter tegninger vist i MTA-planen, 

gjengitt i figur 2 under. Videre skriver de at fargen på tegningene avviker noe fra planlagt farge, som er 

burgunderrød i mer naturlige toner, samme farge som er brukt på Opstad transformatorstasjon. Kjeller, 

tak og celler for transformatorene skal være i grå betong.  

I bakgrunnsnotatet til konsesjonen «bakgrunn for vedtak» (NVE ref.: 201902339-31) står det om Håland 

transformatorstasjon at «NVE mener at et bygg av den størrelsen som er omsøkt, vil bli godt synlig i 

landskapet. Den vil likevel ikke være større eller mer dominerende enn omkringliggende landbruksbygg. 

Naturlige farger vil kunne dempe det visuelle uttrykket». Transformatorbygget er likt utformet som 

Opstad transformatorstasjon, og landskapet på Håland er sammenlignbart med landskapet rundt Opstad. 

I forbindelse med godkjenning av fasaden på Opstad transformatorstasjon etterspurte NVE begrunnelse 

for fargevalg på fasaden. «Tanken med fargevalget er at bygningene skal ha samme fargevalg som de 

andre bygningene i landskapet. (…) Bygningene får farger som både følger fargeskjema for andre 

bygninger i området, og som harmonerer med variasjon av farger i landskapet.» 
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Fasadetegninger og fargevalg er inkludert i MTA-planen som har blitt forelagt høringsinstansene. NVE 

konstaterer at høringsinstansene ikke har hatt kommentarer til fargevalget på fasaden. NVE har ingen 

kommentarer til utformingen av Håland transformatorstasjon, og godkjenner med dette 

fasadetegningene vedlagt MTA-planen. 

Arealbruk og transport 

Arealbrukskartet i figur 3 under viser hvordan arealene rundt Håland transformatorstasjon skal 

disponeres i anleggsfasen. Kartet finnes også i den vedlagte MTA-planen. Det skal bygges adkomstvei 

til transformatorstasjonen fra eksisterende avkjøring fra riksvei 4382 (Hognestadveien). Lyse Elnett 

skriver at det kan bli nødvendig å gjøre tiltak for å begrense flukt av sand og støv i perioden det brukes 

grus som dekke på adkomstveien. Veien vil asfalteres omtrent ett år etter at byggegropen er ferdig. 

Arealbruksgrensen er tegnet inn på kartet. Lyse Elnett skriver at det ikke skal foregå anleggsvirksomhet 

utenfor arealbruksgrensen utenom transport langs eksisterende veier inn og ut av anleggsområdet. 

Terrenginngrep skal begrenses så lengt det lar seg gjøre, og dersom det blir nødvendig med 

vegetasjonsrydding skal dette også holdes til et minimum og ta hensyn til topografi og landskap.   

Anleggsområdet skal opparbeides på arealer som tidligere har blitt brukt som utmarksbeite. Arealene 

som skal benyttes inkluderer både midlertidig og permanent arealbruk, og dette er markert på 

arealbrukskartet. Midlertidig arealbruk er hovedsakelig benyttet til brakkerigg, parkering og lagerplass. 

Mellomlagring av masser gjøres på entreprenørens eget område. 

NVE vurderer at planen for arealbruk og transport gir et tydelig bilde av hvordan arbeidene skal foregå 

og har ingen merknader til planen.  

Figur 2: Fasadetegninger for Håland transformatorstasjon. Kilde: MTA-plan 
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Masseutskifting og fremmede arter 

Arealene som skal opparbeides har tidligere vært benyttet som utmarksbeite. Området er preget av å 

være oppdyrket myr, og flere steder er det svært vått. I forbindelse med etablering av Håland 

transformatorstasjon er det nødvendig å bytte ut store deler av massene. Lyse Elnett skriver at det er 

anslått et behov for å grave vekk 8000 m3 masse. Dette er i hovedsak morenemasser med toppdekke av 

organiske masser. Deler av toppdekket skal brukes til istandsetting rundt transformatorstasjonen, og 

mellomlagres på entreprenørens eget område. Overskuddsmasser kjøres bort og leveres på godkjent 

mottak. Videre skriver Lyse Elnett at det skal tilføres 11000 m3 masser for å bygge opp 

stasjonsplattformen. Massene skal være rene og ikke inneholde fremmede arter eller avfall.   

Flytting av jordmasser kan medføre spredning av fremmede arter uten at man er klar over det. Det er 

derfor viktig at eventuelle fremmede arter kartlegges før anleggsarbeidene starter, og tiltak for å unngå 

spredning av disse følges opp i anleggsfasen. I MTA-planen skriver Lyse Elnett at «Av fremmede 

plantearter regnes parkslirekne som den verste planten, da den formerer seg klonalt fra små plantedeler 

og er svært «aggressiv». Særskilt kartlegging og tiltak mot parkslirekne må gjennomføres.». Videre 

skriver Lyse Elnett at «Masser som føres inn på anlegget skal ikke inneholde infiserte masser, fremmede 

plantearter, potetål, kjemisk forurensning eller avfall. Dersom vektsjord skal tilføres, må dette komme 

fra lokale kilder», videre: «Anleggsmaskiner skal ikke brukes på dyrket mark utover anleggsområdet og 

anleggsmaskinene må være rengjorte før de kan tas inn på anleggsområdet» og «Dyrkbar jord som 

transporteres ut av anleggsområdet må prøvetas for PCN».  

NVE vurderer at faren for spredning av fremmede arter er relativt stor ved transport av masser ut av 

anleggsområdet. NVE stiller derfor vilkår om at fremmede arter skal kartlegges før anleggsarbeidene 

Figur 3: Arealbrukskart. Kilde: MTA-planen 



 
Side 6 

 

 

 

starter. Dersom kartleggingen viser at det er fremmede arter i masser som påvirkes av anleggsarbeidet 

skal det utarbeides en tiltaksplan for transport og lagring av masser slik at fremmede arter ikke spres 

som følge av arbeidene. Kartleggingen og tiltaksplanen skal godkjennes av NVE før arbeidene starter. 

Istandsetting 

Om istandsetting rundt nye Håland transformatorstasjon skriver Lyse Elnett at områder som kun 

benyttes i anleggsperioden skal, så langt det lar seg gjøre, tilbakeføres til opprinnelig stand med naturlig 

revegetering. Til istandsettingen benyttes stedegne toppmasser som har vært mellomlagret på eget 

område. Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at varige sår i terrenget minimeres og 

kjøreskader og andre synlige terrenginngrep skal fjernes. Det skal gis en god overgang mot tilgrensende 

terreng. Videre skriver Lyse Elnett om istandsetting at «midlertidige lagrede organiske toppsjiktmasser 

legges tilbake der det er naturlig. Massene skal tilpasses tilstøtende terreng og vegetasjon, og vil legge 

til rette for en god og rask istandsetting av området med naturlig revegetering. Toppsjiktet skal fordeles 

jevnt og løst utover der det legges tilbake, og skal ikke komprimeres. Tiden fra toppsjiktet tas av til det 

legges tilbake bør være så kort som mulig».  

NVE vurderer at planen for istandsetting av anleggsområdet legger til rette for et godt sluttresultat. 

NVE forutsetter at planene følges opp gjennom anleggsarbeidene og har ellers ingen merknader til 

planen for istandsetting.   

Avfall og forurensing 

MTA-planen beskriver tiltak for å unngå utslipp av oljeprodukter og en plan for avfallshåndtering. I 

tillegg er det behov for håndtering av vann fra byggegropen i anleggsperioden. Det skal tilstrebes å 

håndtere vannet ved lokal infiltrasjon, og vannet skal ikke slippes urenset ut i bekker eller grøfter med 

utløp i Smukkevatnet. Videre skriver Lyse Elnett at utslipp til bekk daglig skal overvåkes visuelt i 

anleggsperioden, og i perioder det gjøres grunnarbeider skal det tas ukentlige vannprøver som analyseres 

for suspendert stoff. I MTA-planen er det presisert grenseverdier for olje og suspendert stoff til 

henholdsvis 50 mg/kg og 200 mg/kg. Lyse Elnett skriver at disse verdiene er valgt fordi resipienten er 

sårbar. De analyserte resultatene skal loggføres og overskridelse av grenseverdiene skal behandles som 

avvik. Lyse Elnett opplyser at det er avklart med statsforvalteren i epost datert 19.11.2020 at utslipp til 

bekken ikke er søknadspliktig etter forurensingsloven gitt at det er god kontroll på sedimentavrenning og 

fare for uhell med forurensing under anleggs -og driftsfase.   

NVE konstaterer at statsforvalteren i sin høringsuttalelse skriver at «de avbøtende tiltakene som MTA-

planen legger opp til og den måten anleggsarbeidene er planlagt på tilstrekkelig sikrer nødvendige 

hensyn til naturmangfold og landbruk». Videre konstaterer NVE at Time kommune, som 

forurensningsmyndighet, skriver at forholdet til sedimenteringsbasseng er tilstrekkelig redegjort for. 

NVE forutsetter at planen for å begrense avrenning fra anleggsområdet følges opp grundig gjennom 

anleggsperioden slik at forurensing gjennom avrenning fra anleggsområdet unngås.  

Naturfare 

Lyse Elnett skriver at Håland transformatorstasjon kan være utsatt for flom. Deler av stasjonsarealet 

ligger lavt, er bløtt og har tilsig fra et stort nedslagsfelt. Videre skriver de at overvann føres mot vest i en 

Ø2000 stikkrenne gjennom Hognestadvegen mot Smukkevantnet. Dette skal tas hensyn til ved 

utforming av sedimenteringsbassenget. Lyse Elnett viser til Multiconsults notat (10221599-01-RIVA-

NOT-1) om sikring av bygget mot flom. Dersom stikkrennen under Hognestadveien går tett vil store 

deler av stasjonstomten oversvømmes. Notatet konkluderer med at det må tas høyde for en vannstand for 

flomvann på kote 33,0, det vil si at bygget og eventuell drenering må plasseres over denne høyden. 

Alternativt kan bygningene bygges vanntett opp til denne høyden. Videre opplyser Multiconsult i epost 
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datert 01.06.2021 at det ikke kan oppstå vannivåer over kote 33 ved en 200 års flom fordi overløpet over 

veien ligger på kote 32,7. 

NVE konstaterer at overvannrapporten viser at overvann ikke vil forekomme over kote 33 ved en 200 

års flom og at transformatorstasjonen må kunne tåle overvann ved kote 33. NVE forutsetter at 

transformatorstasjonen bygges slik at overvann ved kote 33 ikke skader stasjonen. NVE har ingen 

ytterligere kommentarer til flomsikring av Håland transformatorstasjon.   

Kulturminner 

Rogaland fylkeskommune ber i sin høringsuttalelse om at det skal presiseres i MTA-planen at 

tiltakshaver må varsle Rogaland fylkeskommune straks dersom det gjøres funn av automatisk fredete 

kulturminner under anleggsarbeidet. Lyse Elnett sendte 13.04.2021 inn en oppdatert versjon av MTA-

planen som presiserer at «Bygge- og anleggsledelse helt ned til den enkelte maskinfører skal påminnes 

aktsomhets- og stanseplikten ved funn av noe som kan være et (hittil ukjent,) automatisk fredet 

kulturminne. Typiske kulturminner i dette området er stolpehull, rydningsrøyser, kokegroper, gamle 

dyrkingslag samt løsfunn. Ved slike funn skal Rogaland fylkeskommune varsles straks».  

NVE konstaterer at fylkeskommunens ønske er etterkommet i MTA-planen, og forutsetter at planen 

følges som beskrevet. 

Naturmangfold 

Lyse Elnett skriver i MTA-planen at «av kunnskapsgrunnlaget for sårbare arter er det særlig verdt å 

merke seg at det utenom mange vanntilknyttete arter er observert flere trua arter av fugl tilknyttet åpent 

landskap nær tiltaksområdet (åkerrikse, brushane, vipe, storspove og sanglerke). Flere av disse kunne 

tenkes å gå til hekking i tiltaksområdet, bl.a. fordi dette ikke slås jevnlig (…) Opparbeiding av arealet i 

tiltaksområdet bør være ferdig før første halvdel av april for å unngå direkte konflikt med potensielt 

hekkende, rødlista arter av fugl».  

NVE vurderer at det i MTA-planen gis en utfyllende oversikt over sårbare arter og fremmede arter som 

kan befinne seg i nærheten av anleggsområdet. NVE vurderer at å unngå opparbeiding av 

anleggsarealene i hekkesesongen kan bidra til å minske påvirkningen på flere arter av fugl. NVE viser til 

Multiconsults notat om anbefalte hensynssoner for sårbare arter av fugl (10202416‐RIM‐RAP‐0001), 

hvor de overnevnte artene beskrives som sårbare på grunn av hekking i perioden april - august. NVE vil 

derfor sette vilkår om at opparbeiding av anleggsområdet skal foregå utenom sårbarhetsperioden for 

hekkende fugl fra 1. april – 31. juli. 

NVE søkte den 03.05.2021 i karttjenesten «økologisk grunnkart». Søkene viser ingen viktige naturtyper, 

truede arter, eller svartelistede arter utover det som allerede er nevnt i MTA- planen og dette vedtaket. 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og 

konsesjonsvedtak av 21.12.2020. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er 

tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.  
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Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksomme på 

Orientering av grunneiere og rettighetshavere  

Vi ber dere, så snart som mulig, om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket. 

Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av underrettingen med 

tilhørende adresseliste skal sendes til NVE.  

Krav om internkontrollsystem (IK-system) 

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 1.1.2019, NVE forutsetter at dette er på plass og at det 

følges opp. 

Plan- og bygningsloven 

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter 

energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14.  Det betyr at det 

for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 

kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.  

Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske 

anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, 

siste ledd.   

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har 

ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav. 

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet 

lovverk.  

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Rogstad 

fungerende direktør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 

som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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SAMMENDRAG 

NVE har gitt Lyse Elnett AS anleggskonsesjon for ny kraftlinje og mellom Opstad og Håland, samt ny 
transformatorstasjon på Håland i Time kommune. Denne MTA-planen beskriver tiltaket med å bygge nye Håland 
transformatorstasjon. 

Bakgrunnen er at Lyse Elnett AS skal foreta en spenningsoppgradering på Jærnettet fra 50 kV til 132 kV. I den 
forbindelse skal dagens transformatorstasjon på Håland i Time kommune erstattes.  

Håland transformatorstasjon bygges som et innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg med en 40 MVA 
transformator med omsetning på 132/22/15 kV. Stasjonsområdet er på 3840 m2 og omfatter stasjonsbygg, 
adkomstvei og nødvendig høyspenningsanlegg. 

Planen er utarbeidet etter NVEs veileder I/2020. 
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1 Innledning 

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet 

Lyse Elnett AS har 21. desember 2020 fått konsesjon fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 

til å bygge og drifte nye 132/22/15 kV Håland transformatorstasjon. Håland transformatorstasjon 

skal bygges sør for Bryne i Time kommune. Se figur 1 for omtrentlig plassering av stasjonsområdet. 

Konsesjonen omfatter også ny 132 kV kraftledning fra Opstad til Håland, men dette behandles i en 

separat MTA-plan. Med entreprenør menes i dette dokument totalentreprenør for bygg og grunn.  

 

Figur 1. Rød sirkel markerer omtrentlig plassering av nye Håland transformatorstasjon (kartkilde: 
norgeskart.no). 

1.2 Bakgrunn og innhold i planen 

Håland transformatorstasjon med tilhørende nettforsterkninger er en del av Jærnettprosjektet som 

innebærer overgang til 132 kV regionalnett. Dette er nødvendig for å styrke forsyningen til Jæren i 

takt med befolkningsvekst og elektrifisering av samfunnet. 

Lyse Elnett søkte i februar 2019 om konsesjon, samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for 

ny 132 kV kraftledning Opstad-Håland, rivning av eksisterende 50 kV kraftledning Opstad-Holen, og 

bygging og drift av Håland transformatorstasjon med atkomstvei. NVE ga konsesjon som omsøkt den 

21. desember 2020. Konsesjonen er i skrivende stund ikke påklaget. NVE ser utbyggingen som et 

naturlig steg i forsterkningen av Jærnettet, og vurderer de samlete fordelene som klart større enn 

ulempene. 

Denne MTA-planen gjelder kun byggingen av Håland transformatorstasjon. 

1.3 Formål med MTA-plan 

Utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-planen) er et krav fra NVE i de aller fleste 

saker hvor det er gitt anleggskonsesjon etter energiloven. Formålet med MTA-planen er å sikre at 

anlegget blir bygget og driftet i samsvar med vilkårene i konsesjonen samt annet lov- og regelverk, og 

at miljø og samfunnsinteresser blir ivaretatt under og etter utbygging. En MTA-plan skal følge opp, og 

konkretisere, den overordnete arealdisponeringen som er fastsatt i konsesjonen. 
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Denne MTA-planen er utarbeidet av Lyse Elnett AS. Planen er utarbeidet med innspill fra grunneiere, 

myndigheter og kommunen. NVE skal godkjenne planen før anleggsarbeidet starter opp, og planen er 

rettslig bindende for konsesjonæren. Planen skal også ut på begrenset høring. 

Lyse Elnett AS har ansvaret for at entreprenør følger MTA-planen under anleggsarbeidet og skal 

derfor inngå som en del av anbuds- og kontraktsdokument.  

1.4 Framdriftsplan 

Det planlegges oppstart av anleggsarbeid vinter/vår 2021. Arbeidet planlegges avsluttet i 2023. 

Framdriftsplanen gitt under er til orientering og det henvises til kontrakten for detaljert 

framdriftsplan når denne foreligger. 

Tabell 1. Hovedtrekkene i fremdriftsplanen for tillatelses- og byggeprosessen. 
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2 Anlegget, konsesjonæren og organisering 

2.1 Konsesjon og tiltakshavere 

Tabell 2. Oversiktstabell konsesjon og konsesjonær. 

Tiltakets navn Håland transformatorstasjon  

Kommune Time 

Fylke Rogaland 

Konsesjonens navn Anleggskonsesjon for 132 kV Opstad-Håland og  

Håland transformatorstasjon 

NVE ref. 201902339-59 

Konsesjonens innhold 9,2 km lang 132 kV kraftledning mellom Opstad og Håland 

transformatorstasjoner, bestående av:  

 

- ca. 9,1 km 132 kV enkeltkurs luftledning, tverrsnitt minimum 

tilsvarende 3x685-AL59 og to toppliner hvorav en med fiber 

- ca. 60 m 132 kV jordkabel, tverrsnitt minimum tilsvarende 

3x1x1600 mm2 fra kabelendemast Opstad til koblingsanlegg inne i 

stasjonen 

- ca. 50 m 132 kV jordkabel, tverrsnitt minimum tilsvarende 

3x1x1600 mm2 fra kabelendemast Håland til koblingsanlegg inne i 

stasjonen 

Håland transformatorstasjon med: 

- to transformatorer med ytelse 40 MVA og omsetning 132/22/15 

kV 

- innendørs, gassisolert 132 kV koblingsanlegg med åtte bryterfelt 

og dobbel samleskinne 

- bygningsmasse bestående av ett stasjonsbygg med grunnflate ca. 

760 m2 og mønehøyde inntil 11 meter 

- nødvendig høyspenningsanlegg 

- en ca. 90 m lang, fem meter bred atkomstvei fra fv. 4382 

Rivning av eksisterende 50 kV kraftledning Opstad-Holen 

Ekspropriasjonstillatelser - 

Konsesjonær Lyse Elnett AS Tlf. 93488061 

Kontaktperson: Børre Dybesland 

Organisasjonsnummer 980 038 408 

Adresse Gamle Ålgårdsvei 80, 4325 Sandnes 

Kontaktinformasjon 

byggefase 

Jan-Terje Larsen 
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3 Konsesjonsvilkår 

3.1 Oppsummering av konsesjonsvilkår 

Tabell 3 oppsummerer de konsesjonsvilkårene om er aktuelle for miljø-, transport- og anleggsplan. 

Konsesjonen er i sin helhet tilgjengelig på Lyse Elnett og NVE sine hjemmesider. 

Tabell 3. Oppsummering av relevante konsesjonsvilkår og lovverk/føringer som er viktige for MTA-plan. 

Vilkår Innhold i vilkåret Merknad/tiltak Kapittel/vedlegg 

Kart Håland transformatorstasjon skal bygges 

som vist i kart merket Håland 

transformatorstasjon av 14. oktober 

2019, vedlagt konsesjonen. 

 Se Figur 2 

3. Bygging Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i 

henhold til denne konsesjonen og 

idriftsatt innen tre år fra endelig 

konsesjon. 

  

4. Drift Konsesjonæren skal stå for driften av 

anleggene og plikter seg å gjøre seg kjent 

med de til enhver tid gjeldende reglene 

for driften. 

  

10. Miljø-, 

transport- og 

anleggsplan 

Anlegget skal bygges, drives, 

vedlikeholdes og nedlegges iht. en miljø-, 

transport- og anleggsplan, som 

utarbeides av konsesjonæren og 

godkjennes av NVE før anleggsstart.  

Planen skal utarbeides i samsvar med 

NVEs veileder 2020-01, i kontakt med 

berørt kommune, grunneiere og andre 

rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent 

for entreprenører. Konsesjonæren har 

ansvaret for at planen følges. 

Anlegget skal til enhver tid holdes i 

tilfredsstillende driftsmessig stand iht. 

MTA-plan og evt. andre vilkår/planer. 

Konsesjonær skal foreta en forsvarlig 

opprydding og istandsetting av 

anleggsområdene, som skal være ferdig 

senest to år etter at anlegget eller deler 

av anlegget er satt i drift.  

Konsesjonæren skal avklare 

undersøkelsesplikten etter 

kulturminneloven § 9 før MTA-planen blir 

godkjent.  
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 Utover det som står i NVEs veileder skal 

planen spesielt beskrive og drøfte: 

• Hvordan master plasseres for å 

unngå ulemper for bebyggelse, 

landbruksdrift, kulturminner og 

kulturmiljø 

Dette behandles 

i egen MTA for 

kraftledningen. 

 

12. Bygg-

tekniske krav 

Utbygger skal påse at 

transformatorbygget etableres i samråd 

med kravene i forskrift om tekniske krav 

til byggverk (TEK17) så langt disse 

kravene er relevante for bygget. 

  

13. Merking 

for fugl 

Det skal monteres fugleavvisere i 

områder med rikt eller sårbart fugleliv, 

spesielt mellom vinkelmast ved Rindå til 

Håland transformatorstasjon og på 

strekket over Hååna. Sammenhengende 

merking mellom Grødem og Håland bør 

vurderes i MTA. 

Dette behandles 

i egen MTA for 

kraftledningen. 

 

 

 

Figur 2. Plassering av Håland transformatorstasjon, kart vedlagt konsesjonen (kilde: Lyse). 
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3.2 Involvering ved utarbeidelse av MTA-plan 

Tabell 4: Oversikt over hvem som har vært involvert ved utarbeidelse av MTA-planen 

Hvem Type involvering Dato Referanse til vedlegg i 

MTA-planen 

Inge Oddmund Håland Diskusjon om muligheter for 

ferist i starten av 

stasjonsvegen, slik at man ikke 

sperret av vegen. Ønsker at 

det tas hensyn til dyr på beite i 

anleggsperioden. 

Grunneiermøte 

23.04.2019 og 

annen 

telefondialog 

sommer/høst 

2020 

 

Jonny og Anita Topdal Innspill om masteplasseringer, 

ikke relevant i denne 

sammenheng. 

 

 

3.3 Vilkår om samordning 

Det er ikke satt vilkår om samordning med andre konsesjonærer eller prosjekter (ut over rivning 

innen to år av 10,5 km 50 kV Opstad-Holen etter idriftsettelse av ny 132 kV kraftledning Opstad-

Håland). 

4 Avvik mellom konsesjon og MTA-plan 

For byggingen av Håland transformatorstasjonen er det er ingen avvik mellom konsesjon og MTA-

plan. I forhold til konsesjonssøknaden er stasjonen flyttet noe lenger nord og det er noen små 

utvendige justeringer på utforming av bygg, se vedlegg 1 for endelig plassering og se avsnitt 6.1. 

5 Kunnskapsgrunnlaget og krav etter annet lovverk 

5.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

MTA-planen skal utarbeides basert på et oppdatert og dekkende kunnskapsgrunnlag, i tråd med de 

alminnelige utredningskrav gitt i forvaltningsloven, naturmangfoldloven og forskrift om 

konsekvensutredninger. I dette delkapitlet gis en kort oppsummering av kunnskapsgrunnlaget, basert 

på konsesjonssøknaden med fagutredninger samt en ny gjennomgang av offentlige registre 

(Naturbase, Artskart, Temakart Rogaland, Norgeskart, Gårdskart, Askeladden, Vann-nett). 

5.1.1 Naturmangfold 

Stasjonsområdet kommer ikke i direkte konflikt med områder som er vernet eller foreslått vernet 

etter naturmangfoldloven. Smukkevatnet naturreservat og Ramsarområde ligger ca. 300 m mot 

sørvest, og Linemyra naturreservat og Ramsarområde ligger ca. 1100 m vest for stasjonsområdet (se 

Figur 3). Verneverdiene i og rundt Smukkevatnet er knyttet til våtmarksfugl og en rik flora med flere 

sjeldne planter, mens Linemyra er en rest av de opprinnelige torvmyrene på Jæren med stor verdi 

som hekkebiotop og naturtype. Smukkevatnet naturreservat ligger nedstrøms fra trafolokaliteten, og 

vannforurensning og vannveier mot Smukkevatnet er derfor et sentralt miljøtema. 
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Figur 3. Oversiktskart over stasjonsområdet (blå sirkel) og Smukkevatnet og Linemyra naturreservat (rødt 
skravert område, kartkilde: naturbase). 

Det er ingen registreringer av utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i nærheten. En fredet art, 

mjukt havfruegras, er registrert i Smukkevatnet. 

Registreringer av rødlista arter, ansvarsarter og fremmede plantearter i nærheten framgår av tabell 

5.  

 

Tabell 5. Artsregistreringer innenfor ca. 1 km fra tiltaksområdet (ca. 600 m for fremmede arter). Kilde: Arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse, naturbase, supplert med info fra fagutredningen (Tysse 2017). Sårbare arter: 
CR=kritisk truet, EN=sterkt truet, VU= sårbar, NT=nær truet, AA=ansvarsart. Fremmede arter: SE=svært høy 
risiko, HI=høy risiko, PH=potensielt høy risiko, LO=lav risiko, NK=ingen kjent risiko. De sårbare artene er sortert i 
artsgrupper og etter rødlistestatus. Innenfor en rødlistestatus er de sortert etter nærhet til tiltaksområdet, 
nærmeste først. Fremmede arter er sortert etter avstand til tiltaksområdet. 

Art fugler Status Sted Merknad 

Åkerrikse CR Eivindsholtjørn, Herigstad Observert hhv. 2013, 2007 

Brushane EN Herigstad  

Vipe EN Flere steder omkring, men særlig 

Hognestad (like sør for tiltaksomr.) 

 

Myrrikse EN Smukkevatnet  

Hubro EN Smukkevatnet, hekker ikke men 

overvintrer tilsynelatende fast og 

benytter da en vid sone rundt vannet  

Info fra fagutredningen 

Knekkand EN Smukkevatnet Info fra fagutredningen 

Storspove VU Flere steder omkring  

Sanglerke VU Flere steder omkring  

Hettemåke VU Flere steder omkring, koloni ved 

Eivindsholtjørn på ca. 20 par 

Info fra fagutredningen 
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Horndykker VU Eivindsholtjørn [Feilplassert pkt. i Naturbase] 

Dvergdykker VU Eivindsholtjørn  

Sothøne VU Eivindsholtjørn, Smukkevatnet  

Sivhøne VU Smukkevatnet mulig hekkende Info fra fagutredningen 

Vannrikse VU Smukkevatnet  

Skjeand VU Smukkevatnet, flere obs. i hekketiden Info fra fagutredningen 

Lappfiskand VU Smukkevatnet, flere obs. om vinteren Info fra fagutredningen 

Bergirisk NT, AA Flere steder omkring  

Tyrkerdue NT Flere steder omkring  

Stær NT Flere steder omkring  

Sandsvale NT Flere steder omkring  

Sivspurv NT Flere steder omkring  

Fiskemåke NT Flere steder omkring, noen få par 

hekker ved Eivindsholtjern 

 

Sandlo NT Spredt forekommende i hekketiden Info fra fagutredningen 

Gjøk NT Smukkevatnet  

Gresshoppesanger NT Smukkevatnet  

Gulspurv NT Smukkevatnet  

Hønsehauk NT Smukkevatnet  

Kornkråke NT Smukkevatnet (næringssøk, 

hekkekoloni 100+ par i Nærbøparken) 

Info fra fagutredningen 

Snadderand NT Smukkevatnet  

Taksvale NT Smukkevatnet  

Toppdykker NT Smukkevatnet  

Vaktel NT Smukkevatnet  

Bjørkefink AA Flere steder omkring  

Gråsisik AA Flere steder omkring  

Gråtrost AA Flere steder omkring  

Heipiplerke AA Flere steder omkring  

Svartbak AA Eivindsholtjørn, Smukkevatnet  

Havørn AA Smukkevatnet  

Heipiplerke AA Smukkevatnet  

Art andre 

virveldyr 

Status Sted Merknad 

Ål VU Smukkevatnet Observert i 1918 

Hare NT Spredt forekommende Info fra fagutredningen 

Art planter Status Sted Merknad 

Bustsivaks EN Smukkevatnet  

Granntjernaks EN Smukkevatnet  

Mjukt havfruegras EN, 

artsfredning 

Smukkevatnet  

Bjørnerot VU Herigstad 2011 skogholt/tipp 

Trollnype VU NV ende Eivindsholtjørn  

Blanktjernaks VU Smukkevatnet  
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Jærsiv VU Smukkevatnet  

Nikkebrønsle VU Smukkevatnet  

Småvasskrans VU Smukkevatnet  

Grå punktlav NT Nedstrøms Smukkevatn På mange rogner 

Vestlandsvikke NT Herigstad  

Kildegras NT Smukkevatnet  

Fremmede 

plantearter 

Status Sted Merknad 

Parkslirekne SE Hognestadveien ved avkjøring 

kyllinghus, nær tiltaksområdet! 

Observasjon fra 2015, må 

kartlegges nærmere (se 

tiltakstabell i kap. 6.6) 

Hagestemorsblom LO Hognestadveien N for kyllinghus, 100+ 

m fra tiltaksområdet 

 

Bulkemispel SE 300 m øst for tiltaksområdet  

Sprikemispel SE 600 m sørøst for tiltaksområdet  

 

Av kunnskapsgrunnlaget for sårbare arter er det særlig verdt å merke seg at det utenom mange 

vanntilknyttete arter er observert flere trua arter av fugl tilknyttet åpent landskap nær 

tiltaksområdet (åkerrikse, brushane, vipe, storspove og sanglerke). Flere av disse kunne tenkes å gå 

til hekking i tiltaksområdet, bl.a. fordi dette ikke slås jevnlig. Opparbeiding/oppfylling av arealet i 

tiltaksområdet bør derfor skje utenom hekkesesongen for å minimere mulig negativ påvirkning på 

disse artene. 

I konsesjonen er det stilt krav til at MTA-plan skal beskrive og drøfte hvordan elvemusling i Hååna 

skal sikres mot negativ påvirkning av anleggsarbeidet eller drift. Denne MTA-planen gjelder kun for 

selve transformatorstasjonen som ligger 2 km nord for Hååna. Byggingen av transformatorstasjonen 

vil ikke påvirke elvemusling da avrenning fra anleggsområdet ikke vil renne ut i Hååna. 

Av fremmede plantearter regnes parkslirekne som den verste planten, da den formerer seg klonalt 

fra små plantedeler og er svært «aggressiv». Særskilt kartlegging og tiltak mot parkslirekne må 

gjennomføres.  

Følgende tiltak må gjennomføres for å ivareta naturmangfold: 

• Opparbeiding av arealet i tiltaksområdet bør være ferdig før første halvdel av april for å 

unngå direkte konflikt med potensielt hekkende, rødlista arter av fugl. 

• Forekomsten av parkslirekne må kartlegges i detalj inn mot tiltaksområdet før oppstart av 

anleggsarbeidene. Dersom det ikke skal skje anleggsaktivitet på jord inntil 7 m ut fra 

forekomsten, er særskilte tiltak ikke påkrevd. Blir dette arealet derimot berørt, må det 

utarbeides en særskilt plan for håndtering av masser fra dette arealet. 

• Anleggsmaskiner skal ikke brukes på dyrket mark utover anleggsområdet og 

anleggsmaskinene må være rengjorte før de kan tas inn på anleggsområdet. 

• Lagring av masser skal skje på område satt av til dette, se vedlegg 1. Matjord skal skilles fra 

andre masser og gjenbrukes på deler av lokaliteten. 
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5.1.2 Naturfare 

Den nye transformatorstasjonen på Håland kan være utsatt for flom. Deler av lokaliteten ligger lavt, 

er bløt og har tilrenning fra ett stort nedslagsfelt. Overvann føres mot vest, i en Ø2000 betong 

stikkrenne (SVV sin database vegkart.no) gjennom Hognestadvegen, og videre til Smukkevatnet. 

Dette må tas med i vurderingen når det må etableres sedimenteringsbasseng for håndtering av 

sedimenter i overvann (ref. avsnitt 6.6.1). Multiconsult har utarbeidet et notat med formål at bygget 

blir plassert og utformet slik at bygget sikres mot flom (10221599-01-RIVA-NOT-1). Etablering av 

transformatorstasjonen vil kunne øke størrelsen på flomområdet, men det vil være en svært liten 

endring som vil inntreffe sent i en flomhendelse.  

 
Figur 4: Beregning fra Scalgo om oversvømte arealer ved en eventuell flom. Omtrentlig plassering av 

bygget (kartkilde: Scalgo). 

5.1.3 Friluftsliv 

Området rundt Smukkevatnet er registrert som viktig nærturområde, med lett tilgang og stor 

opplevelsesverdi. Naturreservatet planlegges ikke tilrettelagt for friluftslivsbruk av hensyn til 

verneverdiene. Kraftledningene vurderes i fagutredningen å få negativ nærvirkning på 

naturopplevelsen og friluftsaktiviteter tilknyttet vatnet. (Effekten av selve transformatorstasjonen er 

ikke direkte omtalt i fagutredningen.) 

5.1.4 Drikkevann 

Innbyggerne i Time kommune får drikkevann fra Langevatn som ligger ca. 5 km vest for 

tiltaksområdet (155-162 moh). Det er ikke kjent at det finnes noen lokale drikkevannsbrønner i 

området. Tiltaket vil ikke påvirke noen drikkevannskilde. 
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5.1.5 Kulturminner

Det er ingen kjente kulturminner i eller umiddelbart inntil tiltaksområdet, jf. 5. Rogaland
fylkeskommune gjennomførte høsten 2019 feltundersøkelser langs ny kraftledning Opstad-Håland.
Lokaliteten for Håland transformatorstasjon inngår i delområde 2 i fylkeskommunens undersøkelser.
Fordi området er så bløtt fikk fylkeskommunen kun utført 1 sjakting her, som viste påfylte/tidligere
«omrotete» masser og «håpløs undergrunn». Se avsnitt 5.2.3 for vurderinger av utførte arbeider.
Stasjonsområdet vil også påvirke en steingard i nord, Time kommune har gitt tillatelse til å rive
denne.

Figur 5. Kulturminner omkring tiltaksområdet (angitt med rød ellipse). Kartutsnitt fra Riksantikvarens
Askeladden per. 21.12.2020.

5.1.6 Landbruk

Lokaliteten ligger på eiendommen 1121 (Time kommune) gnr./bnr. 10/5. Denne eiendommen inngår
i landbrukseiendommen 1121-4/1, og det berørte arealet er klassifisert som innmarksbeite (jf.
gardskart.nibio.no). Arealet er av grunneier opplyst å være tidligere delvis oppdyrket myr som i dag
brukes som beite, men kun når det er tørt nok (opplyst i fylkeskommunens kulturminnerapport).
Tiltaksområdet grenser i nordvest til et nylig etablert areal med et stort, nytt kyllinghus.

Det er ikke registret potetcystematode (PCN) for eiendommen i Mattilsynets PCN-register.

Det er ikke skog på eiendommen, men enkelte trær langs steingjerder og grøfter samt et trebelte
langs vassdraget Salteåna.

Følgende tiltak må gjennomføres for å hindre spredning av PCN:

• Dyrkbar jord som transporteres ut fra anleggsområdet må prøvetas for PCN.

5.1.7 Vassdrag og kantvegetasjon

Tiltaksområdet ligger iht. Vann-nett nært inntil (og med avrenning til) vannforekomst 028-155-R
Salteåna. Dette vassdraget er sterkt påvirket av diffus avrenning fra landbruksarealer med mye
nitrogen og fosfor. En rekke tiltak er igangsatt for å forsøke å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand
i vassdraget innen 2027, men risikoen er vurdert som høy for at dette ikke oppnås innen fristen.

Det er en smal stripe med trær langs vassdraget sør for tiltaksområdet, jf. flybilder. Vassdraget er i
stor grad kanalisert.
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5.1.8 Reindrift 

Det er ikke reindrift i denne delen av landet. 

5.2 Krav etter annet lovverk 

Et tiltak med anleggskonsesjon etter energiloven må også forholde seg til annet lovverk som gjelder 

for gjennomføringen. I dette delkapittelet gis en oppsummering av avklaringer mot annet lovverk, 

slik at NVE og prosjektet kan sikre en god koordinering mellom berørte myndigheter og en lovlig 

gjennomført utbygging. Opplistingen er ikke uttømmende og fratar ikke entreprenør plikten til å 

sette seg inn i og følge annet gjeldende lov- og forskriftsverk. 

5.2.1 Plan- og bygningsloven 

En ny Håland transformatorstasjon var omfattet av melding med forslag til utredningsprogram for 

Jærnettprosjektet, jf. plan- og bygningslovens kapittel V om konsekvensutredninger og forskrift om 

konsekvensutredninger fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Utredningsprogram for 

tiltaket ble fastsatt av NVE 19.12.2016 (NVE 201604149-70). De forhold i utredningsprogrammet som 

eksplisitt omfatter Håland transformatorstasjon er konsekvensutredet som del av 

konsesjonssøknaden. 

Tiltaket er nå innvilget anleggskonsesjon etter energiloven og er iht. plan- og bygningsloven § 1-3 

andre ledd unntatt fra alle av plan- og bygningslovens bestemmelser med unntak av kapitlene 2 

(kartgrunnlag) og 14 (konsekvensutredninger). Tiltaket trenger dermed ikke dispensasjon, 

reguleringsplan eller byggetillatelse fra kommunen.  

Transformatorbygget skal iht. vilkår nr. 12 i anleggskonsesjonen likevel utformes i tråd med relevante 

krav i plan- og bygningslovens forskrift om tekniske krav til byggverk av 19.6.2017 (TEK17). 

5.2.2 Forurensningsloven 

Miljøtekniske grunnundersøkelser ble utført i uke 44 av Multiconsult Norge AS etter 

forurensnignsforskriften kap. 2. Undersøkelsen omfattet prøvetakning med borerigg fra 18 

prøvepunkter. Det ble ikke funnet noen konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi. Den 

miljøtekniske grunnundersøkelsen viste at samtlige masser på lokaliteten kan betraktes som rene 

(10221599-RIGm-RAP-001). Det er dermed ikke behov for å lage en tiltaksplan for terrenginngrep 

som skal godkjennes av kommunen. Iht. Miljødirektoratets faktaark M-81/2017 skal imidlertid 

kommunen orienteres om at det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser før planlagte 

grunnarbeider. Håndtering av vann er beskrevet i avsnitt.  

Det ble avklart med Statsforvalteren i Rogaland at utslipp til Salteåna og Smukkevatnet i anleggsfasen 

ikke krever egen tillatelse etter særlover som Fylkesmannen har ansvar for (lakse- og 

innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven), gitt at det er god kontroll på 

sedimentavrenning og fare for uhell med forurensning ved anleggsarbeidene (epost. 19.11.2020). 

Det er da ikke behov for søknad om utslipp etter forurensningsloven. 

Følgende tiltak må gjennomføres for å ivareta forurensning: 

• Det må etableres et sedimenteringsbasseng for håndtering av sedimenter i avrenning fra 

anleggsområdet i anleggsfasen. Sedimenteringsbassenget må dimensjoneres slik at 

grenseverdier gitt i avsnitt 6.6.1 overholdes. Entreprenøren må prosjektere dette. 

• Det må etableres et system for å rense olje ved påfyllingsplass for drivstoff 
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• Rapport for miljøtekniske grunnundersøkelser sendes kommunen før oppstart av planlagte 

grunnarbeider.  

5.2.3 Kulturminneloven 

Kulturminneloven § 9 pålegger utbygger å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete 

kulturminner. Fylkeskommunen som (eneste) berørte kulturminnemyndighet har utført 

feltundersøkelser i området uten nye funn. Det legges til grunn at undersøkelsesplikten er oppfylt 

selv om dette ikke er eksplisitt uttrykt i brevform fra fylkeskommunen. 

Kulturminnelovens § 8 andre ledd pålegger en aktsomhets- og stanseplikt dersom man under 

igangsatte arbeider kommer over noe som kan være et fredet kulturminne.  

Følgende tiltak må gjennomføres for å ivareta kulturminner: 

• Bygge- og anleggsledelse helt ned til den enkelte maskinfører skal påminnes aktsomhets- og 

stanseplikten ved funn av noe som kan være et (hittil ukjent,) automatisk fredet kulturminne. 

Typiske kulturminner i dette området er stolpehull, rydningsrøyser, kokegroper, gamle 

dyrkingslag samt løsfunn. Ved slike funn skal Rogaland Fylkeskommune varsles straks. 

5.2.4 Naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer 

Tiltaket kommer ikke i direkte konflikt med områder som er vernet eller foreslått vernet, eller med 

utvalgte naturtyper, prioriterte eller fredete arter beskyttet av naturmangfoldloven. Den generelle 

aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6 kommer formelt sett ikke til anvendelse siden 

anleggskonsesjonen gjør at aktsomhetsplikten anses oppfylt. Se avsnitt 6.5 for tiltak. 

5.2.5 Veglova 

Stasjonsområdet ligger ca. 90 m nordøst for fylkesvei 4380, Hognestadveien. Det er dermed ikke 

behov for dispensasjon fra byggegrensen på 50 m i henhold til veglova § 29.  

Følgende tiltak må gjennomføres for å ivareta veglova: 

• Avkjørselstillatelse til transformatorstasjonen må innhentes (fra fylkeskommunen) iht. veglova § 40 

andre ledd. 

5.2.6 Oreigningslova, forholdet til grunneiere og rettighetshavere 

I planleggingsfasen gir oreigningslova § 4 rett til adkomst for «mæling, utstikking og andre 

førehandsundersøkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep». Lyse Elnett AS vil i tråd med 

loven varsle grunneier og rettighetshavere, jf. 6, før slike aktiviteter eventuelt igangsettes. 

I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 

ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til adkomst til stasjonsområdet.  

Eventuelt bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige forhandlinger med eier.  
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Tabell 6. Tabellen viser en oversikt over grunneiere som blir berørt av tiltaket. 

Eiendom (gnr/bnr) Navn på eiere/forvaltere Bruksnavn 

10/5 Inge Oddmund Håland Vestre Auglend 

10/3 Anita Topdal (½) og Jonny Todal 

(½) 

Auklend 

10/272 Rogaland fylkeskommune «Hognestadveien» 

10/277 Nils Steinsland «Kyllinghus»  

5.2.7 Jordlova 

Etablering av transformatorstasjonen vil redusere arealet med innmarksbeite på 

landbrukseiendommen. Forbudet i jordlova § 9 mot omdisponering og § 12 mot deling av dyrka jord 

gjelder etter § 2 tredje ledd ikke for tiltak med konsesjon etter energiloven § 3-1 (anleggskonsesjon). 

5.2.8 Vannforskriften og vannressursloven § 11 

Vannforskriften er Norges iverksetting av EUs vanndirektiv, og er hjemlet i forurensningsloven, plan- 

og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven. Vannforskriften § 12 pålegger 

sektormyndighetene, her NVE, å vurdere om et omsøkt tiltak kan medføre at tilstandsklassen til en 

vannforekomst forventes forringet eller at miljømålene ikke nås. Indirekte følger at dersom 

virksomheten ikke medfører dette, kan tiltaket tillates uten en nærmere vurdering mot vilkårene satt 

i § 12 annet ledd. Det legges her til grunn at Håland transformatorstasjon ikke vil forringe tilstanden i 

Salteåna (se omtale i kapittel 5.1.7). Siden vassdragets utfordringer er knyttet til næringsutvasking fra 

landbruksjord, er det viktig i anleggsfasen å minimere muligheten for akutte eller langvarige 

utvaskinger til vassdraget. 

Vannressursloven § 11 krever at det langs vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Det må derfor 

sikres at det smale trebeltet som dag står langs Salteåna ikke påvirkes av tiltaket.  

5.2.9 Luftfartsloven 

Ingen berøring. 

5.2.10 Reindriftsloven 

Ingen berøring. 

5.2.11 Havne- og farvannsloven 

Ingen berøring. 

5.2.12 Motorferdselloven 

Tiltaksområdet er i sin helhet innmark. Lov om motorferdsel i utmark kommer derfor ikke til 

anvendelse. 
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6 Dokumentasjon på hvordan Håland transformatorstasjon skal gjennomføres 

I det følgende er det gitt en kort beskrivelse av tiltakene i forbindelse med bygging av Håland 

transformatorstasjon. 

Det henvises til arealbruksplanen i vedlegg 1. For ytterligere detaljer henvises det til øvrig 

anbudsgrunnlag. 

6.1 Tekniske og fysiske forhold 

6.1.1 Teknisk beskrivelse av transformatorstasjonen samt utforming av bygget 

Det nye stasjonsbygget vil oppføres etter gjeldende byggeteknisk forskrift så langt det passer for 

byggets formål. Bygningen vil sikres i henhold til beredskapsforskriften klasse 2. Bygget vil være i to 

etasjer og en vanntett kabelkjeller (ref. avsnitt 5.1.2). Bygningen vil være isolert og taket vil ha 

ensidig fall. 

Utover det elektrotekniske anlegget vil bygget utrustes med toalett, spiserom og verksted 

Stasjonsbygget vil være likt som på Opstad transformatorstasjon men romstørrelser er minimert.  

Figur 6 viser fasadetegninger for transformatorstasjonen. Fargen på tegningene avviker noe fra det 

som er planlagt. Fargen som er planlagt brukt er en burgunderrød farge i mer naturlige toner (samme 

farge som er brukt på Opstad). Kjeller og tak skal heller ikke være røde, men grå (betong). 

 

 

  

  

Figur 6: Håland transformatorstasjon, fasadetegninger (kilde: Multiconsult 10221599-01-RIB-TEG-01 

og 02). 
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6.1.2 Nytt gassisolert (GIS) koblingsanlegg 

Transformatorstasjonen etableres med et nytt innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg (GIS-

anlegg). Isolasjonsmedium vil være SF6-gass, men stasjonen tilrettelegges for eventuell senere 

utskiftning til et mer miljøvennlig isolasjonsmedium. Isolasjonsnivå vil være 145 kV, men anleggene 

vil driftes via en 132/50 kV overgangstranformator inntil omleggingen av anleggene til 132 kV gradvis 

skjer. 

Anlegget bygges med 6 felt med mulig til utvidelse til 7 felt. 

6.1.3 Transformatorer 

Stasjonen etableres med to 40 MVA transformatorer med omsetning 132/22/15 kV. Det vil 

tilrettelegges for mulighet for 3 transformatorer.  

6.1.4 15/22 kV koblingsanlegg 

Det vil installeres et 15/22 kV koblingsanlegg med 18 felt og mulighet til utvidelse til 19.  

6.1.5 Kondensatorbatteri 

Det installeres to 12 MVAr/15 kV kondensatorbatteri. 

6.1.6 Jordkabelanlegg 

132 kV-kabler 

Det installeres 132 kV-kabler til endemast Opstad og forberedes for senere utvidelse til ytterligere tre 

endemaster.  

22 kV-kabler 

Det går flere kabler ut fra det eksisterende 22 kV-koblingsanlegget i dagens transformatorstasjon, 

disse må legges frem til den nye stasjonen som følge av utbyggingen. Dette vil gjennomføres av Lyse 

Elnett AS. 

6.1.7 Endemaster 

Det etableres endemast for ledning Opstad med mulighet for senere utvidelse med ytterligere tre 

endemaster. 

6.1.8 Bygging, drift og vedlikehold 

Det forventes en byggetid på ca. 1,5 år fra oppstart av grunnarbeider til ferdig anlegg er i drift. 

Grunnarbeidene forventes å ha en varighet på inntil 6 mnd. og vil innebære anleggsvirksomhet med 

masseutskiftning, graving, støping av transformatorsjakter/fundamenter og tungtransport. De 

elektrotekniske anleggene forventes å bli produsert ved fabrikker i Norge eller utlandet, for deretter 

å bli fraktet til Håland på vegnettet for montasje på stedet.  

I driftsfasen vil stasjonen normalt være ubemannet og kreve tilnærmet samme grad av vedlikehold 

og inspeksjon som stasjonen gjør i dag. Planlagt overvannshåndtering er infiltrering, men det vil også 

legges et rør med utløp i bekken. Anleggene vil overvåkes av Lyse Elnett AS sin driftssentral på 

Tronsholen i Sandnes kommune. 
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6.1.9 Veier og riggområder 

Det vil etableres ny adkomstvei til transformatorstasjonen fra eksisterende avkjøring fra fv 4382 

(Hognestadveien). For mer informasjon om masseutskiftning, se kapittel 6.4.1 og 6.4.4. I tillegg til 

masseutskiftning må det lages drenering. Dette vil bli prosjektert av entreprenør i en senere fase. 

Veien og plassen rundt transformatorstasjonen bygges opp på forskriftsmessig måte. Overflaten vil 

bestå av grus/anleggsasfalt i anleggsfasen, og blir asfaltert ca. et år etter at byggegropen er ferdige.  

Følgende tiltak må gjennomføres: 

• Ved bruk av grus på veg i anleggsfasen skal det unngås unødig flukt av sand og støv. Tiltak må 

vurderes og det må utarbeides en gjennomføringsplan. 

I anleggsfasen er det behov for å etablere riggområde/lager for plassering av anleggsbrakker, utstyr 

og materiell. Riggområdet vil ligge både innenfor stasjonstomten og utvides noe i alle retninger, 

spesielt i sørøst og sørvest (se MTA-kart/arealbruksplan, vedlegg 1). I dag består dette området av 

innmarksbeite. Deler av riggområdet som er utenfor stasjonsområdet må masseutskiftes midlertidig, 

og vil bestå av geotekstil og tilkjørte egnede masser. Stedegne masser legges så tilbake når område 

skal tilbakestilles, se vedlegg 1 og kap. 6.4.1 for tiltak. Totalentreprenøren prosjekterer riggområdet. 

6.2 Arealbruk 

Tabell 4. Oversikt over omtrentlig arealbruk (m2) for planlagte tiltak, se vedlegg 1. 

Anleggsdel1 Areal (m2) 

Stasjonsområde 3840 

GIS 560 

Ryddebelte (hogst av skog) - 

Kabeltrasé (grøft) - 

Byggeforbudssone Ikke aktuelt 

Godkjent spredeareal eller potensielt spredeareal som forsvinner ca. 4500 

Ny kjøreveg/trasé (tilsvarende trasé som «Ev. permanente veier under») ca. 500 

Arealbeslag for mastefundament i driftsfase (hvis flere typer skal det skilles mellom) - 

Riggområder  13 000 

Parkeringsareal dersom parkering ikke inngår i riggområder ca. 400 

Tipp/deponi (ikke mellomlagring av vekstmasser)2 - 

Estimat på totalt beslag av jordbruksjord3 ca. 4500 

Estimat på midlertidig totalt beslag av jordbruksjord 13 000 
1) Området er estimert da den nye eiendomsgrensen ikke er fastsatt. 

2) Entreprenøren må skaffe mellomlager selv. 

3) Området er både definert som dyrkbar jord og innmarksbeite se avsnitt 6.4.3) Time kommune (kommunenummer 1121) og Rogaland 

fylke (fylkesnummer 11). 
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6.3 Kart og tegninger 

6.3.1 Oversiktskart M 1:50 000 

 

Figur 4 Oversiktskart som viser plasseringen av tiltaksområdet. Tiltaksområdet er markert med blått rektangel. 
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6.3.2 MTA-kart M 1:1000 

 

Figur 5 Arealbruksplan/MTA-kart. For full versjon se vedlegg 1. 
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6.3.3 Tegninger av transformatorbygget M 1:100 

Tegninger av transformatorbygget er vist i vedlegg 3. 

6.3.4 Kraftsensitiv informasjon 

MTA-planen inneholder ingen kraftsensitiv informasjon. 

6.4 Beskrivelse av anleggsarbeider - terrenginngrep og istandsetting 

6.4.1 Innledning 

Arealbruken i prosjektet er i henhold til konsesjonen med små justeringer/detaljeringer (se kapittel 4 

for beskrivelse av disse) og er detaljert i MTA-kartet/arealbruksplanen (vedlegg 1) som entreprenør 

skal legge til grunn for sine arbeider.  

Grenser for planlagte inngrep er vist på MTA-kartet/arealbruksplanene (vedlegg 1). Kartet viser 

avgrensing for permanente og midlertidige inngrep. Følgende tiltak må gjennomføres: 

• Det skal ikke forekomme anleggsvirksomhet utenfor arealbruksgrensen bortsett fra transport 

langs eksisterende veier inn og ut av anleggsområdet. Arbeider og inngrep skal holdes til et 

minimum innenfor arealbruksgrensen. Hvis det blir behov for å rydde vegetasjon trenger ikke 

ryddegrense for vegetasjon ikke følge arealbruksgrensen, men det kan utføres ved å ta 

hensyn topografi og landskap. Det er viktig å gå gjennom prinsipper for landskapsarbeider 

med entreprenør som skal utføre arbeidet, helst på stedet.  

• Generelt gjelder at på anleggsområder der det er organisk toppsjikt som kan benyttes til 

tilbakefylling og revegetering, skal det tas av og legges til side før arbeidene starter. Dette for 

å få til en raskere istandsetting av området og naturlig innvandring av arter i etterkant av 

arbeidene. Disse massene skal lagres på entreprenørens eget område og er derfor ikke 

markert på arealbruksplanen. For å unngå kompaktering skal massene plasseres i ranker med 

maks høyde 2 meter på entreprenørens eget området. For kortere tids deponering kan 

rankene legges med en høyde på opptil 4 meter.  

• Etter endt anleggsarbeid skal de berørte områdene gis en god overgang mot terrenget og 

landskapet rundt inngrepsområdet. Midlertidige lagrede organiske toppsjiktmasser legges 

tilbake der det er naturlig. Massene skal tilpasses tilstøtende terreng og vegetasjon, og vil 

legge til rette for en god og rask istandsetting av området med naturlig revegetering. 

Toppsjiktet skal fordeles jevnt og løst utover der det legges tilbake, og skal ikke komprimeres. 

Tiden fra toppsjiktet tas av til det legges tilbake bør være så kort som mulig.  

• Masser som føres inn på anlegget skal ikke inneholde infiserte masser, fremmede 

plantearter, potetål, kjemisk forurensning eller avfall. Dersom vektsjord skal tilføres, må 

dette komme fra lokale kilder.  

• Under anleggsarbeidet for Håland transformatorstasjon skal det settes opp byggegjerder iht. 

anleggsgrensen i MTA-kartet/arealbruksplanen. Entreprenør har ansvar for å sette opp 

gjerdene og sørge for at grensene overholdes. 

6.4.2 Transport 

Dette delkapitlet beskriver kort og overordnet transport og bruk av anleggsmaskiner. 

• All transport skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre vesentlig 

fare for ferdsel i området. 
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• Det skal til enhver tid tas hensyn til omgivelsene, særlig avrenning til bekk (Salteåna).  

• Lyse Elnett AS er ansvarlig for de avtaler som er inngått med grunneierne. 

• I anleggsfasen skal all transport av utstyr, materiell og mannskap foregå direkte til 

anleggsområdet på Håland. 

• Leverandør skal vurdere om det er nødvendig å lage egen transportplan dersom store 

elementer skal transporteres. 

• Entreprenøren skal før anleggsstart utarbeide en egen forenklet transportplan med 

utgangspunkt i MTA-planen. Denne skal oversendes Lyse Elnett ved oppstart av 

anleggsarbeidene.  

• Entreprenør skal prosjektere nødvendige skilting som markerer byggeplass og anleggstrafikk. 

Transportruter til Håland transformatorstasjon 

Det vil bli etablert en egen adkomstvei via eksisterende avkjøring fra fv. 4382 (Hognestadveien). 

Transport på stasjonsområdet Håland transformatorstasjon 

På anleggsområdet vil det bli opparbeidet et eget anleggsområde som til enhver tid skal være 

inngjerdet. Parkering av tjenestebiler gjøres utenfor byggegjerde på anvist plass. All kjøring inne på 

området skal foregå på opparbeidet anleggsvei og overholde krav til sikker kjøring i henhold til krav 

fastsatt i prosjektets SHA-plan. Det vil utarbeides en egen kranoppstillingsplass. 

Bruk av anleggsmaskiner og kjøretøy 

Entreprenøren skal sikre at maskiner og kjøretøy som benyttes ikke lekker olje eller drivstoff. Det skal 

være adsorberende middel tilgjengelig i alle maskiner. Maskiner skal være rengjort før det tas i bruk 

på anlegget. 

Kjøretøy og maskiner for arbeider med transformatorstasjon og ledninger 

I forbindelse med bygging av transformatorstasjonen vil det kunne benyttes: 

- Gravemaskin, hjullaster, dumper og lastebiler til grunnarbeider 

- Lastebiler for transport av masser og utstyr 

- Betongbiler for transport av betong til byggearbeidene 

- Spesialtransport for transformator 

- Spesialtransport for farlig gods (eksempelvis drivstoff og olje). 

- Kraner og/eller kranbil 

- Truck til lasting og lossing 

- Drone til bygging og inspeksjon 

I tillegg vil det benyttes personbiler til transport av personell i forbindelse med anleggsarbeidene 

generelt. 

Bruk av helikopter 

Ikke aktuelt i dette tilfellet. 
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Tid og sted for anleggstrafikk 

Trafikk til anleggsområdet og arbeider på anleggsområdet skal forholde seg til 

Miljøverndepartementets støyretningslinjer T-1442. 

• Anleggsarbeider varsles i god tid før oppstart til Time kommune. Lyse Elnett AS er ansvarlig 

for varslingen. 

6.4.3 Terrenginngrep og istandsetting 

Skogrydding 

Håland transformatorstasjon vil ligge i et område hvor det er innmarksbeite. Det vil ikke være behov 

for å rydde skog for å bygge Håland transformatorstasjon. 

Kulturminner 

Entreprenørens beredskapsplan skal beskrive rutiner for umiddelbar stans av arbeider og varsling til 

Lyse Elnett og Rogaland fylkeskommune ved påtreff av kulturminner.  

Mastepunkt 

Det bygges et mastefundament og settes av plass til to ekstra. Underkant mastefundament planeres 

ca. 2,5 m under stasjonsområde. Det bygges et betongfundament med såle og pilaster. 

Riggplasser/massetak/masselager  

For mer informasjon om dette se kapittel 6.1.9, 6.4.1 og 6.4.4. 

Etablering av anlegg i sjø og vassdrag  

Ikke aktuelt for dette prosjektet. 

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 

Området den nye transformatorstasjonen skal etableres på er meget vått. Se figur 7 for bilde tatt 

under geotekniske grunnundersøkelser. I databasen Kilden (kilden.nibio.no) er området definert som 

både innmarksbeite og dyrkbar jord. Innmarksbeite defineres som innmarksareal som kan benyttes 

som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Dette stemmer med våre observasjoner da det var 

meget vanskelig å flytte belterigg rundt på området. For å benytte området til dyrking må vann 

dreneres bort. På grunn av dette, er det noe uklart hvor mye av arealet kan defineres som dyrkbar 

jord. 
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Figur 7: Bilde av stasjonsområdet tatt ved geotekniske grunnundersøkelser (Multiconsult 28.10.20). 

Istandsetting 

Anleggsområdet som ikke endrer arealbruk (områder som revegeteres) skal så langt som mulig 

tilbakeføres til opprinnelig stand før området forlates, med mindre annet avtales med NVE og lokale 

myndigheter/Lyse Elnett. Dette skal gjøres jf. metode beskrevet i kapittel 6.4.1. 

Entreprenør skal også iverksette følgende tiltak:  

• Planlegge og gjennomføre anleggsarbeidene slik at varige sår i terrenget minimaliseres. 

• Istandsette kjøreskader og andre synlige terrenginngrep.  

• Anleggsområdet skal holdes ryddig til enhver tid, og alt av avfall skal bringes ut (se også 

kapittel 6.5.5 for avfallshåndtering).  

Entreprenør skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som er ferdig 

senest innen 2 år etter at anleggsarbeidene er fullført. Konsesjonæren skal godkjenne at eventuelle 

anleggsskader er tilfredsstillende istandsatt. Dette skal foreligge før entreprenørens sluttoppgjør. 

6.4.4 Masseutskiftning 

I forbindelse med etablering av ny Håland transformatorstasjon er det behov for masseutskiftning på 

området. Det er anslått et behov for å grave vekk ca. 8 000 m3 masse, i hovedsak morenemasser med 

toppdekke av organiske masser. Deler av toppdekket skal gjenbrukes rundt nytt stasjonsbygg og 

skråninger. Toppdekket mellomlagres på entreprenørens eget område, se kap. 6.4.1 for beskrivelse 

av hvordan massene skal mellomlagres. Overskuddsmasser kjøres bort fra anlegget og leveres til 

godkjent mottak som entreprenøren velger. 

Det skal også tilføres ca. 11 000 m3 masse for å bygge opp stasjonsplattformen. Tilførte masser skal 

være rene masser og skal ikke inneholde fremmede plantearter eller avfall. 

Den fremmede plantearten parkslirekne er registrert i umiddelbar nærhet, jf. kapittel 5.1.1. Krav til 

nærmere kartlegging og ev. tiltaksplan er omtalt i avsnitt 6.6.6. 
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Grunnarbeidene innebærer også anleggsvirksomhet med graving, støping av 

tansformatorsjakter/fundamenter og tungtransport.  

Ved Håland transformatorstasjon vil det bli opparbeidet et eget anleggsområde med arealer avsatt til 

lagring av materiell, avfallscontainere og mellomlager for løsmasser.  

Som beskrevet i avsnitt 6.4.2 vil det etableres en egen adkomstvei inn til området. 

6.5 Forurensning og avfall  

6.5.1 Forurensningskontroll 

Entreprenøren skal utføre anleggsarbeid slik at forurensning av grunn, bekk og nærliggende 

resipienter unngås. Se for øvrig kap. 6.5.3. for beskrivelse av håndtering av oljeprodukter og 

kjemikalier.   

Det vil være behov for håndtering av vann fra byggegropen. Entreprenøren skal tilstrebe å håndtere 

vann fra byggegrop ved lokal infiltrasjon. Anleggsvann skal ikke slippes urenset ut i grøft/bekk som 

fører til Smukkevatnet. Entreprenøren må daglig overvåke utslippet til bekk visuelt for å sørge for at 

det ikke er avrenning fra anleggsområdet. Byggherre skal ta ukentlige vannprøver som analyseres for 

suspendert stoff i perioder med grunnarbeider. Tabell 8 viser foreslåtte grenseverdier for olje og 

suspendert stoff i utslipp til vann. Disse er basert på at resipienten er sårbar. Analyseresultater skal 

loggføres og rapporteres til entreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for å overholde 

grenseverdier. Overskridelser av grenseverdier skal avvikbehandles. 

Det er avklart med Fylkesmannen i epost 19.11.2020 at utslipp til bekken ikke er søknadspliktig etter 

forurensningsloven gitt at det er «god kontroll på sedimentavrenning og fare for uhell med 

forurensning under anleggsfase og evt. driftsfase». 

Tabell 8: Foreslått grenseverdi for utslipp av vann i anleggsfasen. 

Parameter Foreslått grenseverdi (mg/kg) 

Olje (C10-C40) 50 

Suspendert stoff 200 

6.5.2 Substitusjonsvurdering 

Entreprenøren skal kunne dokumentere utført substitusjonsvurdering av kjemikalier i henhold til 

produktkontrolloven § 3. 

6.5.3 Lagring og håndtering av oljeprodukter og kjemikalier 

All lagring og påfylling av drivstoff og olje skal foretas basert på en forenklet risikovurdering for å 

unngå utslipp. Dette gjelder også midlertidig lagring og påfylling av transformatorolje. Ved usikkerhet 

om risiko skal miljøkontroller kontaktes. Begrepet «tank» benyttes for alle beholdere av olje og 

kjemikalier (for eksempel tank, fat eller kanner). 

• Entreprenør skal også iverksette følgende tiltak: Tanker skal plasseres slik at de er godt synlig 

slik at fare for påkjørsel minimeres. 

• Tank skal merkes med innhold. Tanker som inneholder farlig gods skal også merkes med 

fareseddel. 

• Tank skal stå støtt med minimal fare for velt. 
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• Området rundt tank skal holdes ryddig. 

• Tanker må oppbevares på tette dekker med oppsamlingskar som tar hele volumet av tanken. 

Alternativt kan tanker med dobbel vegg brukes.  

• Påfylling av drivstoff skal skje på tette dekker og under oppsyn. Vann fra påfyllingsplassen skal 

slippes ut via en oljeutskiller, se krav i kap 6.5.1 for håndtering av vann. Oljeutskilleren skal ha 

en ventil med mulighet for å stenge rør til utslipp ved akutte hendelser. Etablering av område 

for oppbevaring og påfylling må være i god avstand til bekken. 

• Tank skal være låst og/eller lagres innelåst når den ikke er under tilsyn. 

• Tank skal være i god stand, uten skader og beregnet til formålet. Farlig gods skal lagres på 

tanker som er ADR-godkjent. Tanker dekket av ADR-sertifisering skal ha en gyldig godkjenning 

som er tydelig merket på tanken.  

• Tanker med innhold skal ikke stables høyere enn to tanker. 

• Det skal være tilstrekkelig beredskapsutstyr for å samle opp ev. søl eller lekkasje (inklusive 

absorberingsmaterialer). Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig og merket. Alt personell 

skal være kjent med plassering og bruk av utstyret.  

• Det er ikke tillat med røyking, åpen ild eller varmt arbeid (for eksempel. vinkelsliper) nærmere 

enn 5 m fra tanker. 

• Entreprenøren skal sørge for å ha en oppdatert oversikt av lagerbeholdning og forbruk av 

miljøfarlige kjemikalier tilgjengelig til enhver tid. Dette skal rapporteres sammen med 

entreprisens månedsrapport til byggherre. 

• Entreprenør plikter å ha et oversiktlig stoffkartotek med datablad over alle kjemikalier i bruk 

på anlegget.  

• Ved behov for utvask/spyling av betongbiler skal entreprenøren sette av et areal til dette 

formålet i tilknytning til godkjente riggområder. Avsatt areal må godkjennes av Lyse Elnett AS. 

Betongrester skal fjernes ved istandsetting av arealet. Det er ikke tillatt å tømme betongrester 

og vaskevann fra betongbiler og blandeverk andre steder enn avsatt areal. 

6.5.4  Søl og lekkasje 

Entreprenør skal også iverksette følgende tiltak:  

• Ved akutte utslipp og spill skal lyse Elnett AS varsles. Ved større utslipp skal brannvesenet 

kontaktes. 

- Søl og lekkasje av olje, drivstoff eller andre kjemikalier skal samles opp umiddelbart. Området 

skal rengjøres i henhold til beredskapsplan. 

- Ved akutte utslipp skal arbeid som forårsaket hendelsen stanses. 

- Absorberende materiale skal brukes for å begrense utslipp. Brukte absorberende materialer og 

forurenset grunn skal leveres til godkjent mottak. 

- Ved søl av betong i terrenget skal alle betongrester fjernes. Betongavfall skal leveres til 

godkjent mottak. 
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6.5.5 Kontroll og håndtering av avfall/avløp 

Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfallet. 

Sentralt i utarbedielsen av avfallsplanen er klassifisering og beregninger av forventet avfall (mengde 

og type avfallsfraksjoner). Avfallsplanen fremlegges Lyse Elnett før byggearbeider starter. 

Entreprenør skal fremlegge dokumentasjon på levert avfall inkludert deklarasjoner for farlig avfall. 

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, men lagres i låst spesialtilpasset kontainer. 

Alt avfall skal: 

• Lagres og håndteres på forsvarlig måte. 

• Sorteres, gjenvinnes og leveres til godkjent mottak. 

• Ikke brennes eller graves ned, dette gjelder også papir og trematerialer. 

Anleggsområdet skal holdes ryddig til enhver tid og løse gjenstander må sikres for vær og vind.  

Utslipp av kloakk og/eller spillvann er ikke tillatt. Entreprenøren skal ved behov sørge for lukket 

sanitærløsning (tett tank). Sanitæravfall skal leveres til godkjent mottak. 

6.5.6  Forurenset grunn 

Det foreligger ikke noen tiltaksplan for forurenset grunn da miljøteknisk grunnundersøkelse ikke 

avdekket forurensning på lokaliteten. Entreprenøren skal i sin beredskapsplan ha rutiner for 

umiddelbar varsling av Lyse Elnett AS ved påtreff av masser som mistenkes å være forurenset. Lyse 

Elnett AS skal i slike tilfeller umiddelbart kontakte miljøgeolog for prøvetakning og kontroll. 

6.6 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 

Tabell 9 viser en oversikt over avbøtende tiltak i anleggsperioden. Tabellen er ikke uttømmende og 

hele dokumentet gjeldende. Tiltak må gjennomføres slik at det er gjennomførbart å implementere 

kravene i anleggsperioden.  

Tabell 9: oversikt over avbøtende tiltak i anleggsperioden. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Opparbeiding av arealet i tiltaksområdet bør være godt i gang 

før første halvdel av april for å unngå direkte konflikt med 

potensielt hekkende, rødlista arter av fugl. 

Byggherre og 

entreprenør 

Før oppstart 

Forekomsten av parkslirekne må kartlegges i detalj inn mot 

tiltaksområdet. Dersom det ikke skal skje anleggsaktivitet på 

jord inntil 7 m ut fra forekomsten, er særskilte tiltak ikke 

påkrevd. Blir dette arealet derimot berørt, må det utarbeides 

en særskilt plan for håndtering av masser fra dette arealet. 

Byggherre  Før oppstart 

Anleggsmaskiner skal ikke brukes på dyrket mark utover 

anleggsområdet og anleggsmaskinene må være rengjorte før 

de kan tas inn på anleggsområdet. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Lagring av masser skal skje på område satt av til dette. 

Matjord skal skilles fra andre masser og gjenbrukes på deler av 

lokaliteten. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 
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Dyrkbar jord som transporteres ut av anleggsområdet må 

prøvetas for PCN. 

Byggherre Før oppstart 

hvis mulig, og 

hele 

anleggsperioden 

Det må etableres et sedimenteringsbasseng for håndtering av 

sedimenter i overvann i anleggsfasen. 

Sedimenteringsbassenget må dimensjoneres slik at 

grenseverdier gitt i avsnitt 6.6.1. 

Entreprenør Oppstart 

anleggsperiode 

frem til det ikke 

pumpes vann 

Det må etableres et system for å rense olje ved påfyllingsplass 

for drivstoff. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Rapport for miljøtekniske grunnundersøkelser sendes 

kommunen før oppstart av planlagte grunnarbeider.  

Byggherre Før oppstart 

Bygge- og anleggsledelse helt ned til den enkelte maskinfører 

skal påminnes aktsomhets- og stanseplikten ved funn av noe 

som kan være et (hittil ukjent,) automatisk fredet kulturminne. 

Typiske kulturminner i dette området er stolpehull, 

rydningsrøyser, kokegroper, gamle dyrkingslag samt løsfunn. 

Ved slike funn skal Rogaland Fylkeskommune varsles straks. 

Byggherre og 

entreprenør 

Hele 

anleggsperioden 

Avkjørselstillatelse til transformatorstasjonen må innhentes 

(fra fylkeskommunen) iht. veglova § 40 andre ledd. 

Byggherre Før oppstart 

Ved bruk av grus på veg i anleggsfasen skal det unngås unødig 

flukt av sand og støv. Tiltak må vurderes og det må utarbeides 

en gjennomføringsplan. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Det skal ikke forekomme anleggsvirksomhet utenfor 

arealbruksgrensen bortsett fra transport langs eksisterende 

veier inn og ut av anleggsområdet. Arbeider og inngrep skal 

holdes til et minimum innenfor arealbruksgrensen. Hvis det 

blir behov for å rydde vegetasjon, skal ryddegrense for 

vegetasjon ikke følge arealbruksgrensen, men heller ta hensyn 

topografi og landskap. Det er viktig å gå gjennom prinsipper 

for landskapsarbeider med entreprenør som skal utføre 

arbeidet, helst på stedet.  

Byggherre og 

entreprenør 

Hele 

anleggsperioden 

Generelt gjelder at på anleggsområder der det er organisk 

toppsjikt som kan benyttes til tilbakefylling og revegetering, 

skal det tas av og legges til side før arbeidene starter. Dette for 

å få til en raskere istandsetting av området og naturlig 

innvandring av arter i etterkant av arbeidene. Disse massene 

skal lagres på entreprenørens eget område og er derfor ikke 

markert på arealbruksplanen. For å unngå kompaktering skal 

massene plasseres i ranker med maks høyde 2 meter. For 

kortere tids deponering kan rankene legges med en høyde på 

opptil 4 meter. Resterende masser som skal kjøres bort og ikke 

gjenbrukes, følger metode beskrevet i kapittel 6.4.4.  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 
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Etter endt anleggsarbeid skal de berørte områdene gis en god 

overgang mot terrenget og landskapet rundt 

inngrepsområdet. Midlertidige lagrede organiske 

toppsjiktmasser legges tilbake der det er naturlig. Massene 

skal tilpasses tilstøtende terreng og vegetasjon, og vil legge til 

rette for en god og rask istandsetting av området med naturlig 

revegetering. Toppsjiktet skal fordeles jevnt og løst utover der 

det legges tilbake, og skal ikke komprimeres. Tiden fra 

toppsjiktet tas av til det legges tilbake bør være så kort som 

mulig.  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Masser som føres inn på anlegget skal ikke inneholde infiserte 

masser, fremmede plantearter, potetål, kjemisk forurensning 

eller avfall. Dersom vektsjord skal tilføres, må dette komme 

fra lokale kilder 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Under anleggsarbeidet for Håland transformatorstasjon skal 

det settes opp byggegjerder iht. anleggsgrensen i MTA-

kartet/arealbruksplanen. Entreprenør har ansvar for å sette 

opp gjerdene og sørge for at grensene overholdes. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

All transport skal foregå så skånsomt som mulig for 

omgivelsene, og ikke medføre vesentlig fare for ferdsel i 

området. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Det skal til enhver tid tas hensyn til omgivelsene, særlig 

avrenning til bekk (Salteåna). 

Byggherre og 

entreprenør 

Hele 

anleggsperioden 

Lyse Elnett AS er ansvarlig for de avtaler som er inngått med 

grunneierne. 

Byggherre Hele 

anleggsperioden 

I anleggsfasen skal all transport av utstyr, materiell og 

mannskap foregå direkte til anleggsområdet på Håland. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Entreprenøren skal sikre at maskiner og kjøretøy som benyttes 

ikke lekker olje eller drivstoff. Det skal være adsorberende 

middel tilgjengelig i alle maskiner. Maskiner skal være rengjort 

før det tas i bruk på anlegget. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Anleggsarbeider varsles i god tid før oppstart til Time 

kommune. 

Byggherre Før oppstart 

Leverandør skal vurdere om det er nødvendig å lage egen 

transportplan dersom store elementer skal transporteres. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Entreprenøren skal før anleggsstart utarbeide en egen 

forenklet transportplan med utgangspunkt i MTA-planen. 

Entreprenør Før anleggsstart 

Entreprenør skal prosjektere, planlegge og gjennomføre 

anleggsarbeidene slik at varige sår i terrenget minimaliseres. 

Entreprenør Før anleggsstart 

Istandsette kjøreskader og andre synlige terrenginngrep.  Entreprenør Hele 

anleggsperioden 
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Anleggsområdet skal holdes ryddig til enhver tid, og alt av 

avfall skal bringes ut (se også kapittel 6.5.5 for 

avfallshåndtering).  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Entreprenøren må daglig overvåke utslippet til bekk visuelt for 

å sørge for at det ikke er avrenning fra anleggsområdet.  

Entreprenør Oppstart 

anleggsperiode 

frem til det ikke 

pumpes vann 

Byggherre skal ta ukentlige vannprøver som analyseres for 

suspendert stoff i perioder med grunnarbeider. 

Byggherre Oppstart 

anleggsperiode 

frem til det ikke 

pumpes vann 

Entreprenøren skal kunne dokumentere utført 

substitusjonsvurdering av kjemikalier i henhold til 

produktkontrolloven § 3. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tanker skal plasseres slik at de er godt synlig slik at fare for 

påkjørsel minimeres. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tank skal merkes med innhold. Tanker som inneholder farlig 

gods skal også merkes med fareseddel. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tank skal stå støtt med minimal fare for velt. Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Området rundt tank skal holdes ryddig. Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tanker på oppbevares på tette dekker med oppsamlingskar 

som tar hele volumet av tanken. Alternativt kan tanker med 

dobbel vegg brukes.  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Påfylling av drivstoff skal skje på tette dekker og under 

oppsyn. Vann fra påfyllingsplassen skal slippes ut via en 

oljeutskiller. Oljeutskilleren skal ha en ventil med mulighet for 

å stenge rør til utslipp ved akutte hendelser. Etablering av 

område for oppbevaring og påfylling må være i god avstand til 

bekken. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tank skal være låst og/eller lagres innelåst når den ikke er 

under tilsyn. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tank skal være i god stand, uten skader og beregnet til 

formålet. Farlig gods skal lagres på tanker som er ADR-

godkjent. Tanker dekket av ADR-sertifisering skal ha en gyldig 

godkjenning som er tydelig merket på tanken.  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Tanker med innhold skal ikke stables høyere enn to tanker. Entreprenør Hele 

anleggsperioden 
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Det skal være tilstrekkelig beredskapsutstyr for å samle opp 

evt. søl eller lekkasje (inklusive absorberingsmaterialer). 

Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig og merket. Alt 

personell skal være kjent med plassering og bruk av utstyret.  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Det er ikke tillat med røyking, åpen ild eller varmt arbeid (for 

eksempel. vinkelsliper) nærmere enn 5 m fra tanker. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Entreprenøren skal sørge for å ha en oppdatert oversikt av 

lagerbeholdning og forbruk av miljøfarlige kjemikalier 

tilgjengelig til enhver tid. Dette skal rapporteres sammen med 

entreprisens månedsrapport til byggherre. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Entreprenør plikter å ha et oversiktlig stoffkartotek med 

datablad over alle kjemikalier i bruk på anlegget.  

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Ved behov for utvask/spyling av betongbiler skal 

entreprenøren sette av et areal til dette formålet i tilknytning 

til godkjente riggområder. Avsatt areal må godkjennes av Lyse 

Elnett AS. Betongrester skal fjernes ved istandsetting av 

arealet. Det er ikke tillatt å tømme betongrester og vaskevann 

fra betongbiler og blandeverk andre steder enn avsatt areal. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan som gjør rede for 

planlagt håndtering av avfallet. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Alt avfall skal: 

- Lagres og håndteres på forsvarlig måte. 

- Sorteres, gjenvinnes og leveres til godkjent mottak. 

- Ikke brennes eller graves ned, dette gjelder også papir og 

trematerialer. 

Entreprenør Hele 

anleggsperioden 

Ved akutte utslipp og spill skal lyse Elnett AS varsles. Ved 

større utslipp skal brannvesenet kontaktes. 

Byggherre og 

entreprenør 

Hele 

anleggsperioden 

Entreprenøren skal i sin beredskapsplan ha rutiner for 

umiddelbar varsling av Lyse Elnett AS ved påtreff av masser 

som mistenkes å være forurenset. 

Entreprenør Før oppstart 

Både Lyse Elnett AS og entreprenøren er ansvarlig for at MTA-

planen implementeres og følges opp. Kravene i MTA-planen 

skal implementeres gjennom god miljøstyring i prosjektet.  

Byggherre og 

entreprenør 

Hele 

anleggsperioden 
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7 Miljøstyring og internkontroll for miljøkrav i prosjektet 

Alle energianlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om internkontroll 

for miljø og landskap, jf. energilovforskriften § 3-7.  

Formålet er å lette NVEs tilsyn med anleggene og fremme miljømessig god utbygging i tråd med 

konsesjonskrav. Det er også et formål at internkontrollen skal medføre et kontinuerlig 

forbedringsarbeid, ved å inkludere rutiner for systematisk evaluering og forbedring av eget 

internkontrollsystem. Sentrale stikkord her er oppdatering ved endringer og kontroll av praktisering i 

alle ledd. Hvor ofte vurderes/fastsettes av konsesjonæren selv. 

7.1 Organisering og ansvar 

Tabell 10 viser organisering og ansvar for foreløpig styringsgruppe for miljøstyring i prosjektet. 

Tabell 10: Organisering og ansvar for foreløpig styringsgruppe for miljøstyring i prosjektet. 

Organisering Ansvar 

Byggherre (Lyse Elnett 

AS) 

Har det overordnede ansvaret for planlegging av prosjektet, samordning 

og utførelse i samsvar med miljølovgivning, byggherreforskriften og 

interne prosedyrer for miljøstyring i utbyggingsfasen. Miljøhensyn skal 

vurderes på lik linje med tekniske og økonomiske hensyn i prosjektet.  

Prosjekteier (Lyse 

Elnett AS) 

Har det overordnede tekniske og økonomiske ansvaret for prosjektet 

innenfor besluttede rammer. 

Miljørådgiver Bistår Lyse Elnett AS i spørsmål relatert til MTA-planen med vekt på ytre 

miljø. Miljørådgiver fungerer som rådgiver for prosjektledelsen i 

utbyggingsfasen. Miljørådgiver rapporterer til Lyse Elnett AS sin 

prosjektleder. 

Miljørådgiver har ansvar for å oppdatere MTA-planen og holde NVE 

informert om eventuelle endringer. Miljørådgiver skal påse at 

miljøkontroller følger opp i henhold til kontrollplanen og sikre at 

byggeledelsen kjenner til planens krav. Miljørådgiver skal tilrettelegge 

for, delta på og følge opp revisjoner/kontroller/befaringer der MTA er et 

tema. 

Grunneierkontakt Grunneierkontakten skal legge til rette for en smidig 

prosjektgjennomføring der grunneiers interesser ivaretas på en god 

måte. Grunneierkontakt har all direkte kontakt med berørte grunneiere, 

herunder nødvendige avklaringer for bruk av veier, transport, hogst og 

bruk av riggplasser. 

Grunneierkontakten skal til enhver tid holdes oppdatert vedrørende 

eventuelle forhold av betydning for berørte grunneiere, eksempelvis 

ved behov for å avvike fra transportplan på eiendommen, mottatte 

klager fra grunneiere etc. 

Miljøkontroller Skal ivareta den stedlige oppfølgingen av krav relatert til MTA-planen i 

utbyggingsfasen. Miljøkontroller følger opp entreprenør og eventuelle 

underleverandører. Miljøkontroller skal informere byggeleder og 

miljørådgiver om avvik og uønskede hendelser og forhold. 
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Byggeleder Byggeleder har ansvar for kontinuerlig stedlig oppfølging i anleggsfasen. 

Entreprenør/leverandør Entreprenøren/leverandøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg 

kjent med og følge norske lover og forskrifter, samt for å oppfylle de 

angitte miljømål og innfri miljøkrav som er beskrevet i MTA-planen. 

Entreprenøren/leverandøren er ansvarlig for å informere alle ansatte og 

innleide som er knyttet til prosjektet om krav og innhold i MTA-planen. 

Entreprenør skal utpeke en miljøansvarlig som vil være ansvarlig for 

implementering og oppfølging av kravene i MTA-planen. 

Entreprenør er ansvarlig for å innhenting av alle relevante tillatelser fra 

og meldinger til berørte myndigheter (eks. vei-, luftfarts- og 

miljømyndigheter) 

Den enkelte 

arbeidstaker 

Den enkelte arbeidstaker skal bidra til implementering og oppfølging av 

tiltak, være kjent med miljøkrav og melde fra om miljøuhell og avvik fra 

MTA-planen. 

 

7.2 Ivaretakelse av krav til internkontroll for miljø og landskap 

Tabell 11: Sentrale grep i internkontroll miljø og landskap for anleggsfasen. For driftsfase må det lages et 
revidert internkontrollsystem/integrere anlegget i øvrig internkontroll 

Krav Ansvarlig Frist 

Det skal under utbyggingen være et system for internkontroll 
for ivaretakelse av krav fra offentlig myndighet til 
ivaretakelse av miljø og landskap. Det vises til NVE veileder 
8/2018 for utdyping. 

Utbygger System før 
oppstart, risiko-
vurderinger mv. 
senest i løpet av 
første kvartal etter 
oppstart 

Det skal etableres rutiner for systematisk evaluering og 
forbedring av internkontrollsystemet for miljø og landskap, 
samt kontroll av at systemet blir praktisert i alle ledd 

Utbygger I løpet av første 
kvartal etter 
oppstart 

Avvik er brudd på krav fastsatt i lov, forskrift og enkeltvedtak 
fra offentlig myndighet. Relevante krav for prosjektet skal til 
enhver tid framgå i systemet for internkontroll. Avvik knyttet 
til miljø og landskap skal rapporteres iht. utbyggers system 
for melding og håndtering av avvik i prosjektet. Avvik av 
middels og høy alvorlighetsgrad skal meldes videre uten 
ugrunnet opphold til NVE av utbyggers utpekte NVE-kontakt. 

Utbygger, 
Entreprenør 

Løpende 

Entreprenør skal være miljøsertifisert etter ISO14001 eller ha 
et tilsvarende miljøstyringssystem.  

Entreprenør Før oppstart 

MTA og detaljplan med evt. endringer og vilkår fra NVE skal 
fungere som styrende dokumenter for prosjektet. 
Entreprenør skal følge opp krav i MTA/detaljplan. 
Entreprenør skal følge opp krav systematisk som en del av sitt 
internkontrollarbeid og gjøre systemet for oppfølging 
tilgjengelig for utbygger, slik at utbyggers miljøkoordinator 
kan utføre stikkprøvekontroll. 

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 
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Dersom det oppstår vesentlige planendringer må dette 
meldes skriftlig og godkjennes av NVE før endringene 
iverksettes 

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

I byggemøter mellom Utbygger og Entreprenør skal forhold 
knyttet til ytre miljø være et fast punkt på dagsorden.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

Entreprenør skal sikre at spørsmål knyttet til det ytre miljø er 
en del av HMS-rundene på anlegget. 

Entreprenør Løpende 

Utbygger vil sørge for at anleggsgjennomføringen følges opp 
av en miljørådgiver/miljøkoordinator. 

Utbygger Løpende 

Miljørådgiver/miljøkoordinator skal holdes løpende orientert 
om fremdrift og utførelse, og tilkalles ved viktige avviks-
situasjoner, tvilstilfelle om utførelse og milepæler i 
anleggsutformingen.  

Entreprenør Løpende 

Entreprenør er i samråd med utbyggers 
miljørådgiver/miljøkoordinator ansvarlig for at hendelser og 
avvik blir rapportert videre i henhold til utbyggers prosedyrer 
for avviksbehandling. Større avvik rapporteres til NVE.  

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

Rapportering knyttet til ytre miljø skal følge de retningslinjer 
og de rutiner som er avtalt for prosjektet for øvrig.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

 

7.3 Implementering og oppfølging av MTA-planen 

Både Lyse Elnett AS og entreprenøren er ansvarlig for at MTA-planen implementeres og følges opp. 

Kravene i MTA-planen skal implementeres gjennom god miljøstyring i prosjektet. 

- Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med og følge norske lover og forskrifter av relevans for 

utbyggingsprosjektet. 

- Entreprenøren skal sikre at alle krav i denne MTA-planen implementeres, oppfylles og 

dokumenteres. Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med miljømålene, 

krav og tiltak. Entreprenøren skal sikre at alle som arbeider på prosjektet, inkludert 

underleverandør, er kjent med krav i MTA-planen. Dette skal dokumenteres. 

- I byggemøter mellom Lyse Elnett AS/byggeledelse og entreprenør/leverandør skal ytre miljø 

være et fast punkt på dagsorden. Ytre miljø skal også være et tema på HMS-runder på 

anlegget. 

- MTA-planen vil bli fulgt opp som en del av kontrakten og rapportering skal være en del av 

månedsrapporten. Rapportering skal som et minimum inkludere avvik fra MTA-planen, 

produsert avfallsmengde fordelt på fraksjoner og oversikt over miljøfarlige kjemikalier på 

anlegget. 

- Entreprenør skal gjennomføre egne kontrollrunder for ytre miljø. 

- Lyse Elnett AS skal foreta egne stikkprøver og/eller kontrollrunder. Prosjektet vil kunne bli 

underlagt intern og eksterne miljørevisjon. 
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7.4 Avvik og sanksjoner 

- Lyse Elnett AS har ansvar for varsling til NVEs miljøtilsyn og andre berørte myndigheter og 

parter ved avvik fra MTA-planen.  

- Avvik og uønskede hendelser skal dokumenteres i henhold til Lyse Elnett AS sin prosedyre for 

behandling av avvik og uønskede hendelser. Entreprenøren skal etablere og implementere et 

avvikshåndteringssystem for ytre miljø og SHA.  Entreprenøren/leverandør skal sørge for at 

tiltak iverksettes for å redusere sannsynligheten for gjentakelse.  

- Ved brudd på lover/forskrifter eller avvik fra MTA-planen skal entreprenøren umiddelbart 

melde fra til Lyse Elnett AS. Dette skal skje gjennom avviksmelding. Årsaken til avvik skal 

kartlegges og eventuelle tiltak skal foreslås. Det skal vurderes om tiltak skal implementeres i 

revisjon av MTA-planen. 

- Lyse Elnett AS skal sørge for at alle avvik registreres i selskapets avvikshånteringssystem. 

- Lyse Elnett AS og entreprenør har myndighet til å stanse anleggsarbeidene dersom arbeid ikke 

foregår i henhold til MTA-planen, det oppdages en vesentlig risiko for ytre miljø eller 

værforhold vil kunne føre til en økt risiko for akutt forurensning. 

- Lyse Elnett AS forbeholder seg retten til å bruke sanksjoner ved avvik eller der avvik ikke 

behandles i henhold til avtalte rutiner. 

7.5 Dokumentkontroll 

Innhold i MTA-planen skal være godkjent av Lyse Elnett AS. Ved behov for revisjon skal MTA-planen 

oppdateres av Lyse Elnett AS i samråd med entreprenøren(e). 

MTA-planen er et levende dokument og skal revideres ved behov, blant annet ved endringer i 

arbeidsomfang, eventuelle nye krav og pålegg eller basert på erfaring fra arbeidet. 

Den nyeste oppdaterte versjonen av MTA-planen vil være tilgjengelig for almennheten under 

prosjektets internettside. 

- Lyse Elnett AS har ansvar for å informere entreprenøren om revisjoner av MTA-planen og 

eventuell varsling til NVE. 

- Entreprenøren er ansvarlig for å informere underleverandører om revisjoner slik at 

underleverandørene etterkommer bestemmelsene i MTA-planen. 

- Arbeid kan ikke utføres i strid med godkjent MTA-plan. Dersom entreprenøren ser behov for 

endringer i MTA-planen skal Lyse Elnett AS varsles umiddelbart. Lyse Elnett AS skal deretter 

vurdere om endringen er ønskelig. Dersom endringen er ønskelig skal Lyse Elnett AS søke å 

oppnå nødvendige tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere. Lyse Elnett AS 

har ikke ansvar overfor entreprenøren dersom tillatelse ikke blir gitt eller at tillatelsen blir gitt 

senere enn ønsket. 

8 Vedlegg 

1. Arealbruksplan 

2. Brev fra Fylkesmannen angående utslipp til Smukkevatn 

3. Tegninger av transformatorbygget M 1:100 
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 Håland transformatorstasjon. Underretning om godkjent miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag godkjent Lyse Elnett AS sin miljø-, transport og 

anleggsplan (MTA) for Håland transformatorstasjon i Time kommune i Rogaland fylke.  

MTA konkretiserer hvordan Lyse Elnett skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir 

ivaretatt på best mulig vis.  

Godkjenningsvedtaket av 02.06.2021 finnes vedlagt. 

Partsinnsyn 

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens 

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se https://einnsyn.no.  

Klage 

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen 

kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. 

VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og tiltakshaver) og andre med rettslig klageinteresse (andre med 

spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer 

berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. 

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må 

inneholde opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Den bør også 

inneholde en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den 

sendes til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår 

sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

https://einnsyn.no/
mailto:nve@nve.no
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Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, navn tlf. 22 

95 94 15 eller e-post maer@nve.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Maren Elise Rognerud 

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   

 

  

   

   

 

 

 

 


