
Grunneiermøte
angående
utredning av 
jordkabel i 
Klepp kommune
Lnett, Klepp kommune og KE Nett



Velkommen

Agenda for møtet

• 19:00-19:30: Presentasjon av 
prosjektet og videre prosess

• 19:30-20:00: Kaffemat og mingling

• 20:00-20:30: Svar på spørsmål

Sidelegging av topplag, Vardafjell



Hvorfor er vi her i kveld?

• Klepp kommune har bestilt utredning av 
jordkabel på en delstrekning mellom og Tjøtta 
og Hatteland i Klepp kommune

• Lnett trenger innspill fra dere som grunneiere 
angående:

• Trasejusteringer

• Konsekvenser for dere som grunneiere

• Hensyn vi må vurdere i anleggsfasen

• Det er ikke besluttet at det skal bygges jordkabel
• Foreløpig beregnet merkostnad på ca. 35 MNOK

Legging av 22 kV kabel, Vardafjell



Hvilken strekning har Klepp kommune bestilt utredning av jordkabel for?



Hva skal skje fremover angående jordkabel?

Lnett vil utarbeide en utredning som beskriver
• Trase

• Anleggsgjennomføring

• Kostnader

• Avtale som må inngås med Klepp kommune

Klepp kommune har bestilt 

utredning av jordkabel.

Klepp kommune behandler 

sak i kommunestyret om 

det skal inngås avtale om 

kostnadsdekning for 

jordkabel.

Klepp kommune 

og Lnett inngår 

avtale om 

kostnadsdekning.

Lnett gjennomfører en 

utredning som benyttes 

som underlag til politisk 

behandling i 

kommunestyret.

KE Nett vil bistå med 

utredningen.

Lnett utarbeider 

konsesjonssøknad og 

søker på jordkabel.
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Hvorfor kan det bli jordkabel nå?

• Lnetts mandat er ikke endret

• Stortingsmeldingen beskriver at det på 132 kV 
spenningsnivå som hovedregel skal velges 
luftledning

• Det finnes noen unntak:
• Blant annet ekstern finansiering



Hvordan vil en kabelgrøft se ut?

• Foreløpig antar vi at det er behov for 2 sett kabler i grøften

• Bredde og dybde vil avklares i løpet av utredningen

Lukking av grøft, Vardafjell



Behov for veger og riggområder

• I utredningen vil behov for veger og riggområder ifb.
gjennomføringen kartlegges

• Inn- og uttransportering av masser

• Lagring

• Transport av store kabeltromler

• Oppstilling for uttrekking av kabel

• Etc.

Midlertidig anleggsveg



Befaring
• Vi vil komme til dere for å få innspill samt se 

på praktiske løsninger på din eiendom

• KE Nett avtaler befaring med direkte berørte 
grunneiere sammen med Lnett

• Kan bli behov for ytterligere befaringer under 
utredning

• Vurderer behov for å involvere grunneier



Tidsplan for utredning

Aktivitet April Mai Juni Juli August September Oktober November

Utredning (Lnett)

Befaring med 

grunneiere

Politisk behandling 

(Klepp kommune)

Utarbeidelse av 

konsesjonssøknad 

(Lnett)



Overordnet tidsplan for prosjektet

Aktivitet 2022 2023 2024 2025 2026

Utarbeidelse av 

konsesjonssøknad (Lnett)

Saksbehandling NVE*

Detaljering, anskaffelse, 

forberedelse bygging og 

utarbeidelse MTA-plan

Saksbehandling MTA-plan

Bygging av Håland-Tjøtta-

Vagle

Idriftsettelse

* NVE har stor pågang på konsesjonssaker

Rød strek viser mulighet for å gi innspill til høring



Grunneierkontakt
• Ivareta dialogen mellom berørte 

parter/naboer og prosjektet 

• Bistå grunneiere, rettighetshavere og 
andre med å sende innspill til NVE i 
forbindelse med høring av 
konsesjonssøknaden

• Erverve nødvendig grunn og 
rettigheter til etablering og drift av ny 
linje, kabel og transformatorstasjon

Andreas Janson, grunneierkontakt

Telefon: 40 87 38 70

Epost: andreas.janson@l-nett.no

mailto:andreas.janson@lyse.no


Påmelding nyhetsbrev

https://www.l-nett.no/haland-vagle/

https://www.l-nett.no/haland-vagle/



