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Side 2 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

31. oktober 2019, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknader av 

25.04.2018, 21.09.2021 og 24.02.2022 og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av 19. april 2022 

anleggskonsesjon til Lnett AS. 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge om og drive følgende elektriske anlegg i Sandnes kommune: 

1. Vagle transformatorstasjon  

 Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV 

 Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 50 kV 

 Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV 

 To 132 kV reaktorer, hver på 100 Ω 

 To 50 kV spoler, hver med ytelse 15–150 A 

 Nødvendig høyspenningsanlegg 

 Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 9100 m2 som angitt på kart. 

 En bygning med grunnflate ca. 1585 m2 og mønehøyde ca. 10 meter, inkludert 5 stk. 

transformatorceller. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger 

vedlagt konsesjonen. 

 Rett til å utvide ca. 230 meter lang permanent adkomstvei fra fylkesvei 505 og til Vagle 

stasjon. Veibredden skal være ca. 6 meter. 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg i Time og Sandnes 

kommuner:  

2. 132 kV kraftledning Fagrafjell–Vagle 1 

En ca. 3,2 km lang enkeltkurs luftledning med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med 

minimum strømføringsevne tilsvarende 865 AL 59 og 1 stk. OPGW + 1 stk. AACSR Goll 

toppline. Ledningen skal bygges med gittermaster i stål.  

3. 132 kV kraftledning Fagrafjell–Vagle 2 

En ca. 3,2 km lang enkeltkurs luftledning Fagrafjell–Vagle 2, med nominell spenning 132 kV og 

tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 865 AL 59 og 1 stk. OPGW + 1 stk. 

AACSR Goll toppline. Ledningen skal bygges med gittermaster i stål. 

Ledningene skal bygges parallelt i samme trasé, vist på kart vedlagt konsesjonen.  

Anleggskonsesjonen gir også rett til å bygge følgende anlegg: 

4. To ca. 1,1 km lange jordkabelsett i felles grøft mellom Vagle transformatorstasjon og mast ved 

Stokkeland, med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne 

tilsvarende 2x3x1x1600 mm2 Al. 

Jordkablene er etter ombyggingen en del av 132 kV Vagle–Tronsholen 1 og 2 
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Anleggskonsesjonen gir også etter ombyggingen i punkt 4 rett til å drive:  

5. En ca. 2,8 km kraftledning med nominell spenning 132 kV fra Vagle transformatorstasjon til 

Tronsholen transformatorstasjon, i Sandnes kommune (132 kV Vagle–Tronsholen 1). 

Ledningen består av følgende delstrekninger:  

 En ca. 1,1 km lang jordkabel mellom Vagle og Stokkeland, med minimum strømføringsevne 

tilsvarende 2x3x1x1600 mm2 Al, som omtalt i punkt 4. 

 En ca. 1,2 km lang luftledning fra Stokkeland til kabelendemast sør for Tronsholen 

transformatorstasjon i Sandnes kommune, med minimum strømføringsevne tilsvarende 

3x240 FeAl.  

 En ca. 0,5 km lang jordkabel fra kabelendemast og inn til Tronsholen transformatorstasjon, 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 2x3x1x1600 mm² Al. 

6. En ca. 2,8 km kraftledning med nominell spenning 132 kV fra Vagle transformatorstasjon til 

Tronsholen transformatorstasjon, i Sandnes kommune (132 kV Vagle–Tronsholen 2). 

Ledningen består av følgende delstrekninger:  

 En ca. 1,1 km lang jordkabel mellom Vagle og Stokkeland med minimum strømføringsevne 

tilsvarende 2x3x1x1600 mm2 Al, som omtalt i punkt 4. 

 En ca. 1,2 km lang luftledning fra Stokkeland til kabelendemast sør for Tronsholen 

transformatorstasjon i Sandnes kommune, med minimum strømføringsevne tilsvarende 

3x240 FeAl.  

 En ca. 0,5 km lang jordkabel fra kabelendemast og inn til Tronsholen transformatorstasjon, 

med minimum strømføringsevne tilsvarende 2x3x1x1600 mm² Al. 

På strekningen Stokkeland–Tronsholen går luftledningene i punkt 5 og 6 på felles masterekke. 

Anleggskonsesjonen gir rett til å fortsatt drive:  

7. En ca. 2,5 km lang jordkabel fra Tronsholen transformatorstasjon til Skeiane 

transformatorstasjon i Sandnes kommune (Skeiane–Tronsholen 1) med nominell spenning 132 

kV og minimum strømføringsevne tilsvarende 3x1x1600 mm2 Al.  

8. En ca. 2,5 km lang jordkabel fra Tronsholen transformatorstasjon til Skeiane 

transformatorstasjon i Sandnes kommune (Skeiane–Tronsholen 2) med nominell spenning 132 

kV og minimum strømføringsevne tilsvarende 3x1x1600 mm2 Al. 

9. En ca. 14,9 km lang kraftledning med nominell spenning 132 kV fra Tronsholen 

transformatorstasjon i Sandnes til Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger kommune. 

Ledningen består av følende delstrekninger:  

 En ca. 3 km lang jordkabel fra mast ved Tronsholen transformatorstasjon til kabelstativ ved 

Måkeveien med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3x1x1600 Al 

 En ca. 5,3 km lang luftledning fra Måkeveien til Grenseveien med minimum 

strømføringsevne tilsvarende 3x240 FeAl  

 En ca. 2,2 km lang jordkabel fra Grenseveien, til Mariamarka nord for Eiksetveien, med 

minimum strømføringsevne tilsvarende 3x1200 mm2 Al 
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 En ca. 4,4 km lang luftledning fra Mariamarka (kabelmast) til Ullandhaug 

transformatorstasjon med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x240 FeAl.  

10. En ca. 13 km lang kraftoverføring med nominell spenning 132 kV fra Skeiane 

transformatorstasjon til Ullandhaug transformatorstasjon i Sandnes og Stavanger kommuner. 

Ledningen består av følgende delstrekninger:  

 En ca. 0,9 km lang jordkabel fra Skeiane til Asheimveien med minimum strømføringsevne 

tilsvarende 3x1200 mm2 Al. 

 En ca. 0,2 km lang jordkabel fra Asheimveien til Måkeveien 

 En ca. 5,3 km lang luftledning fra Måkeveien til Grenseveien med minimum 

strømføringsevne tilsvarende 3x150 FeAl.  

 En ca. 2,2 km lang jordkabel fra Grenseveien, Sandnes kommune, til Mariamarka nord for 

Eiksetveien, Stavanger kommune, med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x1200 mm2 

Al  

 En ca. 4,4 km lang luftledning fra Mariamarka (kabelmast) til Ullandhaug 

transformatorstasjon med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x150 FeAl.  

På strekningene med luftledning mellom Måkeveien og Ullandhaug går ledningen på felles 

masterekke med 132 kV kraftledning Tronsholen–Ullandhaug (punkt 9). 

 

Anleggene skal bygges slik det fremgår av følgende kart, skisser og tegninger vedlagt denne 

konsesjonen, merket og datert: 

 «Vedlegg 3A: Luftledningstraseer Fagrafjell–Vagle (svarte streker)», 15.9.2021 

 «Vedlegg 3B: Luftledningstraseer Fagrafjell–Vagle (svarte streker)», 15.9.2021 

 «Vedlegg: 4: 132 kV jordkabler Vagle–Stokkeland», 12.4.2022 

 «Situasjonsplan utvidelse med kabel», 3.9.2021 

 «Vedlegg 7-1: Vagle transformatorstasjon, fasadetegninger for Vagle–Stokkeland alternativ 4» 

 «Vedlegg 5: 132 kV kraftledninger Stokkeland–Tronsholen (grønne streker)», 12.4.2022 

 «Vedlegg 6A: 132 kV kraftledning Tronsholen–Ullandhaug (grønn strek)», 12.4.2022 

 «Vedlegg 6B: 132 kV kraftledning Tronsholen–Ullandhaug (grønn strek)», 12.4.2022 

 «Vedlegg 6C: 132 kV kraftledning Tronsholen–Ullandhaug (grønn strek)», 12.4.2022 

 «Vedlegg 6D: 132 kV kraftledning Tronsholen–Ullandhaug (grønn strek)», 12.4.2022 

 

Anleggskonsesjon meddelt Lnett AS 19. april 2022 (NVE ref. 201834091-84) bortfaller samtidig.  
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Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil 19. april 2052. 

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom 

konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette. 

3. Bygging 

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen fem år fra 

endelig konsesjon.  

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik 

søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen. 

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes. 

4. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning 

kan gis etter søknad. 

5. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. 

Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  

6. Endring av konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. 

7. Tilbakekallelse av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen. 

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.  
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9. Kostnadsrapportering 

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for 

anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs 

nettsider www.ren.no. 

10. Miljø-, transport- og anleggsplan 

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og 

anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal 

utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg 

med konsesjon etter energiloven. Lnett skal utarbeide planen 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 i henhold til miljø-, transport- og 

anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.  

Konsesjonæren 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. 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet 

med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av 

konsesjonæren. 

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.  

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

anleggsplanen blir godkjent. 

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte: 

 Hvordan masteplassering og anleggsarbeid skal gjennomføres uten at forekomsten av rikmyr 

nordvest for Eikelandsmyra forringes 

 Sikringstiltak for å hindre avrenning fra riggplass 5 til Figgjoelva 

 Hvordan sikre at automatisk fredete kulturminner ikke blir berørt av anleggsarbeidet 

 Avgrensning av strekning der luftledningen skal kamufleres og valg av mastefarge, jf. vilkår nr. 11 

 Løsning for merking av strømførende liner og toppliner der ledningene krysser Eikelandsmyra og 

Figgjoelva, jf. vilkår nr. 13. 

 Hvordan spredning av fremmede arter skal unngås 

11. Kamuflering 

Kraftledningen skal bygges med master i mørk grønn farge gjennom skogen ved Rabnafjellet.  Endelig 

områdeavgrensning og fargevalg skal legges fram i ovennevnte miljø-, transport- og anleggsplan. 

12. Begrensning i anleggsarbeid 

Anleggsarbeid skal ikke foregå på eller ved dyrka mark på i hekkeperioden for vipe, fra og med april til 

og med juni. 
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13. Tiltak for å redusere kollisjonsrisiko for fugl 

Det skal monteres fugleavvisere på både strømførende liner og topplinene der ledningen krysser over 

hekkeområdet for vipe på Eikelandsmyra og der ledningen krysser Figgjoelva. Endelige løsninger skal 

beskrives i miljø-, transport- og anleggsplanene. For det tilfelle at påmontering av fugleavvisere på 

strømførende liner ikke lar seg gjennomføre, skal dette begrunnes. 

Ved kryssingen av Figgjoelva skal ledningenes strømførende liner henge i samme horisontale plan som 

Statnetts 300 kV ledninger på samme strekning. 

14. Byggtekniske krav 

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen oppføre ny bygningsmasse, i form av frittstående 

bygning eller tilbygg med en samlet grunnflate på inntil 50 m2, innenfor det inngjerdede 

stasjonsområdet. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende 

bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m2 sammenlignet med 

opprinnelig konsesjonsbehandlet løsning, regnes som en konsesjonspliktig endring.  

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav 

til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget. 

15. Riving av eksisterende anlegg 

Lnetts anlegg i Stokkeland transformatorstasjon skal rives innen ett år etter at nye 132 kV ledninger 

Vagle–Tronsholen 1 og 2 er satt i drift.  

Det skal lages en plan for rivingen, som bør utarbeides i samråd med Statnett. Planen skal forelegges 

NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i miljø-, transport- og anleggsplanen.  

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

 

Inga Katrine Johansen Nordberg Lisa Vedeld Hammer 

direktør             seksjonssjef  

 

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