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Grunneiere/rettighetshavere 

 

   

   

 

   

Vår dato: 22.12.2021         

Vår ref.: 202111718-9     

Arkiv: 317   Saksbehandler: 

Deres dato:    Ane Næsset Ramtvedt 

Deres ref.:    

   

     

         

132 kV Opstad-Håland - Underretning om godkjent miljø-, transport- 

og anleggsplan 

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

anleggsplan (MTA) for 132 kV kraftledning i Time og Hå kommuner, Rogaland fylke.  

MTA konkretiserer hvordan LNETT skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt 

på best mulig vis.  

Godkjenningsvedtaket av i dag 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 fem 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, Ane Næsset 

Ramtvedt, aera@nve.no.  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Johanne Kråkenes 

seksjonssjef 

Ane Næsset Ramtvedt 

rådgiver 

 

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

                         

   

   
 

  

 

  Vedlegg:  

 Vedtak om godkjent MTA datert 22.12.21 

 MTA-plan datert 05.10.21 

 Trasékart til MTA 
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