
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

LNETT AS 

Postboks 8124 Forus 

4068 STAVANGER 

 

   

Vår dato: 22.12.2021         

Vår ref.: 202111718-9     

Arkiv: 317   Saksbehandler: 

Deres dato:    Ane Næsset Ramtvedt 

Deres ref.:    

   

     

         

132 kV Opstad-Håland - Godkjenning av miljø-, transport- og 

anleggsplan 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for 132 

kV kraftledning mellom Opstad og Håland transformatorstasjoner i Time og Hå kommuner, registrert 

hos oss 01.07.2021. Vi viser videre til oppdatert MTA, registrert hos oss 05.10.2021.   

Vedtak 

NVE godkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av 132 kV kraftledning 

Opstad-Håland i Time og Hå kommuner.  

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.  

▪ Kulturminner i nærhet til anleggsarbeid skal merkes i terrenget i samråd med 

kulturminnemyndighetene før oppstart av anleggsarbeid i området. 

▪ For veiene 7A, 9C, 10B, 12, 12B, 13A, 19A, 19B og 19C skal det i anleggsfasen vises 

hensyn til kulturminneverdier ved skånsom bruk på følgende måte: Veiene 9C, 12B og 13A 

skal ikke benyttes. Veiene 19B og 19C kan benyttes dersom de forsterkes. Veiene 7A, 10B, 

12 og 19A kan benyttes uten forsterkning. 

▪ Ved vedlikehold og reparasjon av veiene 7A, 10B, 12, 19A, 19B og 19C skal det legges 

duk langs veiene der de går inntil/gjennom kulturminner for å unngå påvirkning på 

kulturminnene. 

▪ For å hindre spredning av fremmede arter skal graveutstyr, belter og hjul rengjøres før 

maskinene fraktes videre. Det skal ikke tilbakeføres masser som inneholder spor av 

fremmede arter. 

▪ 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.  

Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 21.12.2020 post 10 (NVE ref.: 201902339-59). 
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Dette vedtaket forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. 

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.  

1. Bakgrunn 

NVE ga 21.12.2020 LNETT tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon ved Håland og en ca. 9,1 

km lang 132 kV kraftledning mellom Opstad og nye Håland transformatorstasjon. Det ble samtidig gitt 

tillatelse til å rive den eksisterende 10,5 km lange 50 kV kraftledningen mellom Opstad og Holen. MTA 

som er behandlet i dette dokumentet omfatter kun den nye ledningen. Ledningen vil i stor grad følge den 

gamle ledningens trasé mellom Opstad og Grødem. Fra Grødem til nye Håland transformatorstasjon vil 

ledningen gå i ny trasé. Den nye ledningen er en del av en helhetlig plan for å styrke 

forsyningssikkerheten og nettkapasiteten på Jæren.  

I konsesjonsbehandlingen var høringsinstansene særlig opptatt av hensynet til naturmangfold, 

kulturminner og landbruk. For blant annet å sikre involvering av berørte interesser i detaljplanleggingen 

og i gjennomføringen av anleggsarbeidet, ble det i konsesjonen satt vilkår om MTA. Utover de generelle 

kravene til hva en MTA skal inneholde, ble det stilt krav til at planen også skal beskrive og drøfte 

følgende: 

- Hvordan master plasseres for å unngå ulemper for bebyggelse, landbruksdrift og kulturminner 

og kulturmiljø. 

- Hvordan elvemusling i Hååna skal sikres mot negativ påvirkning av anleggsarbeid eller drift.  

- Hvordan LNETT vil unngå negativ påvirkning på kulturminneverdier knyttet til veiene kalt 7A, 

9C, 10B, 12B, 13A, 19A, 19B og 19C. 

Videre er det i konsesjonen satt vilkår om montering av fugleavvisere i områdene mellom vinkelmast 

ved Rindå og Håland transformatorstasjon og strekket over Hååna. Ettersom disse områdene ikke er 

langt unna hverandre, skal det i MTA vurderes om det skal være sammenhengende merking mellom 

Grødem og Håland, eller om det kan være et parti uten merking.  

2. Høring 

Det fremgår av MTA at planen er utarbeidet i kontakt med grunneiere, Hå og Time kommuner, 

Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland. Planen ble sendt på høring den 08.07.2021, 

med høringsfrist 16.08.2021. Følgende instanser fikk dokumentene på høring: Time kommune, 

Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland. Ved en feil stod ikke Hå kommune på 

høringslista. Planen ble derfor ettersendt kommunen 03.11.2021, med høringsfrist 24.11.2021.  

2.1 Innkomne merknader 

Time kommune skriver i uttalelse av 16.08.2021 at de ikke har noen merknader til justering av 

traséalternativ 1.0.1. De er positive til at det er forsøkt å plassere master for å redusere ulemper på 

dyrket mark. De skriver at det er viktig at det legges inn ekstra høyder over dyrket mark. Videre er de 
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fornøyd med at det gjøres tiltak for å hindre spredning av planter og grasarter, og det er viktig med god 

dialog med grunneiere for å ta hensyn til dyr i anleggsfasen.  

Rogaland fylkeskommune skriver i uttalelse av 16.08.2021 at de har gjennomført arkeologiske 

undersøkelser innenfor hele konsesjonsområdet, jf. kulturminneloven § 9. Det er registrert flere 

automatisk fredete kulturminner i og i nærheten av ledningstraseen. Flere av mastepunktene står også i 

nærheten av eller innenfor registrerte kulturminnefelt. Det fremgår av MTA hvilke mastepunkt det 

gjelder, og at kulturminner i nærhet til anleggsarbeid skal merkes i terrenget i samråd med 

kulturminnemyndighetene. Fylkeskommunen forutsetter at dette følges opp, og ber samtidig om at NVE 

setter vilkår om dette.  

Når det gjelder mastepunkt 30, som står innenfor sikringssonen til id 44837, er det gitt dispensasjon fra 

kulturminneloven for oppføring av mast innenfor sikringssonen. Det vises til vilkårene i vedtaket, blant 

annet at all graving skal skje innenfor kumringer med diameter 1-1,4 meter, at det ikke skal graves 

utenfor kumringene og at det ikke må lagres masser innenfor lokaliteten. Når det gjelder veier, ligger en 

mindre del av vei 19Ny innenfor det automatisk fredete kulturminnet med id 44837. Fylkeskommunen 

har ingen merknader til at veien benyttes, forutsatt at veien brukes som den er og ikke utvides. Ved ev. 

behov for utvidelse av veier, må konsesjonær søke om dispensasjon fra kulturminneloven dersom 

tiltaket er i konflikt med fredete kulturminner. Videre oppfordres det til å legge duk ved siden av veien 

når arbeidet med reparasjon av veier pågår.   

Det vises til NVEs vedtak om godkjenning av MTA for riving av 50 kV Holen-Opstad, og bes om at 

samme vilkår (vilkår 5 og 6) videreføres for ny ledning Opstad-Håland.  

Statsforvalteren i Rogaland påpeker følgende i sin høringsuttalelse datert 12.08.2021: 

- Kraftledningen kommer til å krysse flere vassdrag, blant annet Hååna. Hååna har en bestand av 

elvemusling og villaks. Kontroll med avrenning er viktig, og MTA må i større grad ha fokus på 

forebyggende tiltak som hindrer at avrenning kan skje.  

- Det må avklares med Statsforvalteren om uttak av vegetasjon langs vann og vassdrag krever 

dispensasjon fra vannressursloven § 11. Det er ikke opp til entreprenør å vurdere hva som kan 

tas av vegetasjon og ikke. Det ønskes ikke snauhogst under linjen, utover det 

sikkerhetsmarginene nødvendiggjør.  

- Aktsomhetsplikten i «Forskrift om fremmede organismer» § 18, sier at den som iverksetter tiltak 

som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, skal opptre aktsomt for 

å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold. Dette innebærer 

blant annet krav om forebyggende tiltak.  

- Det fremgår av MTA at sprengstein fra fundamentarbeid skal samles, plasseres i en naturlig 

senkning i terrenget og dekkes med torv. Statsforvalteren minner om at regionalplan for 

massehåndtering på Jæren skal legges til grunn i arealplanlegging. De oppfordrer på bakgrunn 

av dette Lyse Elnett til gjenbruk av masser i stedet for deponering. Dersom masser likevel må 

deponeres må dette skje på godkjent sted.  

- Når det gjelder helikopterflyging viser Statsforvalteren til at de to naturreservatene 

Smukkevatnet og Linemyra ligger i nærheten av planlagte tiltak. Lyse Elnett bør planlegge 

flyging utenfor disse områdene. Flyging under 300 meter er forbudt innenfor naturreservatene, 

og skulle det likevel bli nødvendig med lavtflyging må det derfor søkes Statsforvalteren om 

dispensasjon.  
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- Områder som blir brukt som midlertidige riggområder må tilbakeføres til samme stand som før 

oppstart, så snart prosjektet er gjennomført. Arealforbruket fremkommer ikke tydelig i MTA, og 

Statsforvalteren ser gjerne at det lages en skjematisk fremstilling av omdisponering av ulike 

markslag som går med i prosjektet, gjerne delt opp i hva som medgår til adkomstveier, master, 

midlertidige riggområder osv. Det minnes om at LNETT skal rapportere omdisponering av 

dyrka og dyrkbar jord til NVE.  

- Skogrydding bør foregå utenom hekkeperioden for fugl.  

2.2 Motpartens kommentarer til innkomne merknader 

LNETT har kommentert høringsuttalelsene i oversendelse av 05.10.2021. Vi gjengir ikke kommentarene 

her, men inkluderer de der det er relevant under «NVEs vurderinger». Oversendelsen av 05.10.2021 

omfattet også en oppdatert MTA, på bakgrunn av merknadene som kom i høringsrunden.  

3. NVEs vurderinger 

NVE mener at LNETT gjennom arbeidet med MTA for 132 kV Opstad-Håland har laget en god plan 

som ivaretar hensynet til miljø, landskap og kulturminner. Planen gir en god beskrivelse av hvordan 

anleggsarbeidet kan gjennomføres, og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst mulig 

innenfor den konsesjonen som er gitt. NVE forutsetter at LNETT følger beskrivelsen i MTA ved 

anleggsarbeidet, og vi mener det ikke er nødvendig å gjøre en vurdering av alle temaene som MTA 

beskriver. I dette kapittelet vil vi kun gjøre en vurdering av de temaene i MTA hvor det er ytterligere 

behov for avklaring med NVE. 

3.1 Anleggsarbeid og istandsetting 

MTA beskriver hvordan transporten i forbindelse med anleggsarbeidet skal foregå. Transport av 

materiell ut i terrenget vil bli gjennomført med kjøretøy og helikopter, avhengig av forholdene. Når det 

gjelder helikoptertransport, viser vi til merknad fra Statsforvalteren i Rogaland. LNETT bør planlegge 

helikopterflyging utenfor de to naturreservatene Smukkevatnet og Linemyra. Flyging under 300 meter er 

forbudt innenfor naturreservatene, og skulle det likevel bli nødvendig med lavtflyging må det derfor 

søkes Statsforvalteren om dispensasjon.  

Terrengtransport skal kun foregå i linjetrasé og terrengtraseer avmerket på kart. Dette gjelder også for 

ATV, som kan bli aktuelt å benytte for transport av personell, verktøy og småmateriell. Det skal ikke 

etableres nye permanente anleggsveier eller andre transportinnretninger som følge av tiltaket. Om det 

underveis i prosjektet oppstår behov for å etablere anleggsveier, minner NVE om at dette skal behandles 

av NVE eller berørt kommune. Gravemaskin vil benyttes ved fundamenteringsarbeid på de aller fleste 

punktene, og den skal bruke de samme transportrutene som ATV.  

Både transportruter i terreng og landbruksveier skal bli istandsatt etter bruk. NVE vurderer at MTA 

inneholder gode prinsipper for istandsetting, og vi viser i den forbindelse til «Veileder for 

terrengbehandling ved vassdrags- og energianlegg» (NVE Veileder). Vi forventer at denne legges til 

grunn for arbeidet med istandsetting.  

Det er i MTA beskrevet at sprengstein fra fundamentarbeid skal samles, plasseres i naturlig senkning i 

terrenget og dekkes med torv. Statsforvalteren i Rogaland minner i sin uttalelse om at regionalplan for 

massehåndtering på Jæren skal legges til grunn i arealplanlegging. De oppfordrer derfor LNETT til 

gjenbruk av masser i stedet for deponering. Dersom masser likevel må deponeres må dette skje på 

godkjent sted.  

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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3.2 Justering av traséalternativ 1.0.1 

I anleggskonsesjonens punkt 10 om miljø-, transport- og anleggsplan er det beskrevet at MTA spesielt 

skal beskrive og drøfte blant annet følgende: 

«Hvordan master plasseres for å unngå ulemper for bebyggelse, landbruksdrift og kulturminner og 

kulturmiljø.» 

Det fremgår av MTA at det i samråd med grunneiere er foretatt en liten justering av traséalternativ 1.0.1. 

For å unngå at mast kommer i dyrket mark er vinkelmast 31 flyttet noe nærmere grense mellom gnr. 9/8 

og 13/4. Rogaland fylkeskommune har ikke merknader til ny plassering av M31. M30 er nå plassert 

innenfor sikringssone til et kulturminne (id 44837). Fylkeskommunen skriver at det er gitt dispensasjon 

fra kulturminneloven for oppføring av mast innenfor sikringssonen. De viser til vilkår i deres vedtak, 

som setter krav til hvordan anleggsarbeidet i dette området skal utføres.  

NVE konstaterer at justeringen er foretatt etter dialog med grunneiere, og at den er avklart med 

Rogaland fylkeskommune. Justeringen omfatter flytting av to mastepunkt, og endringen er liten 

sammenlignet med konsesjonsgitt trasé. Den tar hensyn til både landbruket og kulturminner. NVE 

vurderer på bakgrunn av dette at justeringen er innenfor den konsesjonen som er gitt.  

3.3 Kulturminner 

I anleggskonsesjonens punkt 10 om miljø-, transport- og anleggsplan er det satt vilkår om at 

«Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og 

anleggsplanen blir godkjent.» 

NVE konstaterer at Rogaland fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser innenfor hele 

konsesjonsområdet, jf. kulturminneloven § 9. Vilkåret om avklaring av undersøkelsesplikten er dermed 

oppfylt.  

Videre er det i anleggskonsesjonens punkt 10 beskrevet at MTA spesielt skal beskrive og drøfte blant 

annet følgende: 

«Hvordan LNETT vil unngå negativ påvirkning på kulturminneverdier knyttet til veiene kalt 7A, 9C, 

10B, 12, 12B, 13A, 19A, 19B og 19C.» 

Rogaland fylkeskommune viser i sin uttalelse til NVEs vedtak om godkjenning av MTA for riving av 50 

kV Holen-Opstad, og ber om at samme vilkår (vilkår 5 og 6) videreføres for ny ledning Opstad-Håland. 

Vilkår 5 beskriver hvordan LNETT skal forsterke flere veier i tilknytning til kulturminner med 

kjøreplater, for å unngå å skade kulturminnene i anleggsperioden.  

LNETT påklaget NVEs vedtak om godkjenning av MTA for riving, på bakgrunn av vilkår 5. Da 

vedtaket forelå hadde LNETT gjennomført en detaljert kartlegging av hvilke veier som er nødvendige å 

bruke i anleggsfasen, og veienes tilstand. Forsterkning av veiene med kjøreplater ble vurdert som et lite 

hensiktsmessig tiltak etter kartleggingen. På bakgrunn av ny detaljert informasjon som ikke var kjent da 

NVE fattet vedtaket, tok NVE klagen til følge. Vilkår 5 ble endret til følgende: 

«For veiene 7A, 9C, 10B, 12, 12B, 13A, 19A, 19B og 19C skal det i anleggsfasen vises hensyn til 

kulturminneverdier ved skånsom bruk på følgende måte: Veiene 9C, 12B og 13A skal ikke benyttes. 

Veiene 19B og 19C kan benyttes dersom de forsterkes. Veiene 7A, 10B, 12 og 19A kan benyttes uten 

forsterkning.» 

Når det gjelder vilkår 6, som det også vises til i høringsuttalelsen fra Rogaland fylkeskommune, er 

ordlyden som følger: 
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«Ved vedlikehold og reparasjon av veiene 7A, 9C, 10B, 12, 12B, 13A, 19A, 19B og 19C skal det legges 

duk langs veiene der de går inntil/gjennom kulturminner for å unngå påvirkning på kulturminnene.» 

NVE slutter seg til uttalelsen til Rogaland fylkeskommune, og vil videreføre de to vilkårene i dette 

vedtaket.  

Det fremgår av MTA at den konsesjonssøkte veien 19C utgår og blir erstattet av ny vei, kalt 19Ny. En 

mindre del av vei 19Ny ligger innenfor det automatisk fredete kulturminnet med id 44837. Gjennom 

befaring er det imidlertid påvist at veien ikke vil komme i noen konflikt med kulturminnet. Rogaland 

fylkeskommune har ingen merknader til at veien benyttes, forutsatt at veien brukes som den er og ikke 

utvides.  

Når det gjelder kulturminner i nærhet til mastepunkt, påpeker Rogaland fylkeskommune at 

kulturminnene skal merkes i terrenget i samråd med kulturminnemyndighetene før oppstart av 

anleggsarbeid i området. NVE vil sette vilkår om dette, i tråd med fylkeskommunens innspill. 

3.4 Elvemusling i Hååna 

I anleggskonsesjonens punkt 10 om miljø-, transport- og anleggsplan er det beskrevet at MTA spesielt 

skal beskrive og drøfte blant annet følgende: 

«Hvordan elvemusling i Hååna skal sikres mot negativ påvirkning av anleggsarbeid eller drift.» 

Statsforvalteren i Rogaland påpeker at Hååna har en bestand av både elvemusling og villaks, og at 

kontroll med avrenning er viktig. De mener at MTA i større grad må ha fokus på forebyggende tiltak 

som hindrer at avrenning kan skje.  

NVE konstaterer at mastepunkt 28 og 29 er de nærmeste mastepunktene på hver sin side av Hååna, der 

mastepunkt 29 har den korteste avstanden til elva på ca. 50 meter. I henhold til MTA skal det ikke være 

noen transport over eller i nærheten av elva, og det skal benyttes komposittmaster som ikke gir 

avrenning av miljøfarlige stoffer. Det fremgår av MTA at det er et vannsig ca. 8 meter fra nærmeste 

masteben. Entreprenør må derfor påse at det ikke blir avrenning av slam som kan føres videre ut i elva. 

Dette skal sikres ved at midlertidige masser blir plassert på østsiden av mastegrop under arbeid. Etter 

innspillet fra Statsforvalteren har LNETT oppdatert MTA med flere forebyggende tiltak. Følgende er 

beskrevet: 

 Det skal ikke foretas reparasjonsarbeid som involverer utskiftning av olje eller væsker, eller 

dieselfylling, ved mastepunktene som har avrenning mot Hååna (mastepunkt 28 og 29).  

 Det skal brukes spillfat under dieseltanker. 

 Det skal føres jevnlig tilsyn med anleggsmaskinene for å passe på at det ikke er noen lekkasjer 

på maskinene. Dersom det oppstår lekkasje skal maskinen umiddelbart stanses.  

NVE vurderer at oppdatert MTA svarer ut hvordan elvemusling i Hååna skal sikres mot negativ 

påvirkning av anleggsarbeid eller drift. 

3.5 Fugl 

Vilkår 13 i anleggskonsesjonen omhandler montering av fugleavvisere, for å redusere risikoen for 

fuglekollisjoner i områder med rikt eller sårbart fugleliv. Dette er spesielt viktig «mellom vinkelmast ved 

Rindå og Håland transformatorstasjon; på strekket over Håna.» I henhold til kart vedlagt MTA vil det 

altså si mellom mastepunkt 28 og 29 (strekket over Hååna) og fra mastepunkt 31 frem til Håland 

transformatorstasjon. Videre står det i vilkår 13 at følgende skal vurderes i MTA: 
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«…om det bør være sammenhengende merking mellom Grødem og Håland, eller om det kan være noen 

parti uten merking. Det må gjøres en vurdering av nytten av fuglemerking sett opp i mot de visuelle 

virkningene av merkingen. De nøyaktige avgrensningene av områdene som merkes kan detaljeres i 

MTA-planen.» 

Det fremgår av MTA at det er besluttet sammenhengende merking mellom Grødem og Håland. Det vil 

si at det skal monteres fugleavvisere på hele strekningen mellom mastepunkt 28 ved Hååna og Håland 

transformatorstasjon.  

NVE vurderer på bakgrunn av dette at vilkår 13 om montering av fugleavvisere er oppfylt.  

3.6 Naturmangfoldloven 

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

konsesjonsvedtak av 20.12.2020. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er 

tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket. 

Statsforvalteren i Rogaland påpeker i sin uttalelse at det ved søk i kartportalen «temakart Rogaland» er 

registrert flere fremmede arter i området enn det som fremgår av MTA. De skriver at forebyggende 

tiltak derfor er nødvendig for å hindre spredning av disse. NVE konstaterer at oppdatert MTA ivaretar 

merknaden fra Statsforvalteren. Følgende forebyggende tiltak er beskrevet:  

«For å hindre spredning av fremmede arter skal graveutstyr, belter og hjul rengjøres før maskinene 

fraktes videre. Det skal ikke tilbakeføres masser som inneholder spor av fremmede arter.»  

NVE vil sette vilkår om dette.  

Den innsendte planen konkretiserer hvordan anlegget skal bygges. Gjennom detaljplanleggingen skal det 

tas utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessig resultater, jamfør 

naturmangfoldloven § 12.  

3.7 Konklusjon 

Planen som LNETT har lagt frem oppfyller vilkårene som er satt i anleggskonsesjonen.  

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.  
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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 

Anne Johanne Kråkenes 

seksjonsleder 

 

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

                         

   

   
 

  

 

Hå kommune 

LNETT AS v/Eva Marie Østerhus 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE 

STATSFORVALTAREN I ROGALAND 

TIME KOMMUNE 

 

 

 

  



 
Side 9 

 

 

 

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 5 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.  


