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Orientering om konsesjonsvedtak Fagrafjell – Vagle – Stokkeland 
Det vises til tidligere informasjon fra Lyse Elnett om bygging og drift av ny 132 kV kraftledning fra 
Fagrafjell via Vagle til Stokkeland. 
 
Orientering om vedtak 
Tirsdag 19. april kunngjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at Lnett (tidligere Lyse Elnett) 
har fått konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge nye kraftledninger fra Fagrafjell via Vagle til 
Stokkeland, inkludert utvidelse av Vagle transformatorstasjon. Vedtaket inkluderer følgende løsninger: 
 

Tiltak/område Valgt alternativ 

Fagrafjell - Vagle Omsøkt luftledning 

Vagle transformatorstasjon Stasjonsalternativ for kabel 

Vagle - Stokkeland Trasé for jordkabel – 4A 

 
Informasjon fra NVE følger vedlagt dette brevet. Bakgrunn for vedtak, anleggskonsesjon og 
ekspropriasjonstillatelse kan du også finne på  
 www.nve.no/4887/A. Konsesjonsvedtaket fra NVE kan påklages, med frist for klage satt til 19. mai 
2022. 
 
Detaljering av planene  
Samtidig med at NVE har behandlet konsesjonssøknaden, har Lnett arbeidet videre med detaljering av 
planene for å sikre en trygg og effektiv byggeperiode. Prosjektet er opptatt av at areal- og miljøkrav blir 
ivaretatt både ved bygging og drift av anlegget. Vi har blant annet fått mange gode innspill i forbindelse 
med høring av tilleggssøknaden høsten 2021, og nå ønsker vi gjerne flere innspill. Disse innspillene vil vi 
forsøke å ta hensyn til i så stor grad som mulig. Innspillene blir en del av grunnlaget som tas inn i miljø-, 
transport- og anleggsplan (MTA-plan) for prosjektet. MTA-planen vil sendes på høring til kommuner, 
Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland i løpet av mai.  
 
Dersom det er forhold på din eiendom som ikke er vurdert tidligere og er av betydning for 
anleggsgjennomføringen, bes det om at Lnett kontaktes direkte, innen 19. mai, slik at vi blir gjort 
oppmerksom på dette. Dette kan være konkrete tilbakemeldinger på riggplasser, bruk av veier eller 
andre spesielle forhold som bør tas hensyn til i gjennomføringen av prosjektet. Vi vil vurdere 
nødvendigheten av eventuelle tiltak fortløpende. MTA-planen legges også ut på prosjektets nettside så 
snart den er sendt på høring til de aktuelle parter. Her kan du som grunneier gi konkrete innspill på 
planen. I stedet for eget møte om MTA-plan, legges det opp til befaring med de som ønsker det.  
 
Innspill til MTA-planen sendes til grunneierkontakt Andreas Janson på epost: andreasj@l-nett.no    
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Utsending av avtaler 
Lnett ønsker å inngå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere og rettighetshavere. Det vil bli sendt 
ut avtaleforslag med erstatningstilbud etter at klagefristen for konsesjonen har gått ut. For å sikre 
likebehandling har Lnett utarbeidet standard erstatningssatser som benyttes ved etablering av nye 
kraftledninger. Erstatningssatsene er utarbeidet i samarbeid med bl.a. Norsk Landbruksrådgivning v/ 
Ragnvald Gramstad, og er nylig oppdatert i samarbeid med sivilagronom Jon Rannem. 
 
Sammen med avtalen vil du få all nødvendig informasjon om avtalen, erstatningen, frister og fremdrift. 
 
Anleggsstart 
Lnett vil legge byggingen av prosjektet ut på anbud (konkurranse) i løpet av sommeren 2022. Etter 
signering av kontrakt, vil det bli lagt ut informasjon om valgt entreprenør på prosjektets hjemmeside. 
Planlagt oppstart er januar 2023. Prosjektet har en byggetid på ca. 2 år, og skal ferdigstilles i 2024. Det 
vil bli lagt ut fortløpende informasjon om prosjektet på hjemmesiden, men det vil også informeres lokalt 
om byggestart og annen aktuell informasjon.  
 
Du finner kart og mer informasjon om prosjektet på nettsiden https://www.l-nett.no/Fagrafjell-Vagle/.  
 
 
 
 

Navn Stilling Telefon E-post 

Andreas Janson Grunneierkontakt 40 87 38 70 andreasj@l-nett.no  

Torbjørn Grødem Prosjektleder Nettkonsesjon 93 48 86 19 Torbjorn.Grodem@l-nett.no  

Jan Terje Larsen  Prosjektleder Gjennomføring 93 48 86 24 JanTerje.Larsen@l-nett.no  

Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Torbjørn Grødem       Andreas Janson 
Prosjektleder Nettkonsesjon      Seniorrådgiver grunnerverv 
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