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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 tilleggssøknad av 

21. februar 2022 og oversendelsesbrev av i dag oppdatert anleggskonsesjon til Lnett AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:  

 

1. 132 kV kraftledning Opstad—Håland i Hå og Time kommuner 

Bygge og drive følgende anlegg: 

 En ca. 9,1 km lang enkeltkurs luftledning med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med 

minimum strømføringsevne tilsvarende 3x1x685-Al59 og to toppliner, hvorav én med 

innlagt fiber for kommunikasjon, fra kabelendemast ved Opstad transformatorstasjon til 

kabelendemast ved Håland transformatorstasjon 

 En ca. 60 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum 

strømføringsevne tilsvarende 3x1x1600 mm2 fra kabelendemast ved Opstad 

transformatorstasjon til koblingsanlegg inne i stasjonen 

 En ca. 50 meter lang jordkabel med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum 

strømføringsevne tilsvarende 3x1x1600 mm2 fra kabelendemast ved Håland 

transformatorstasjon til koblingsanlegg inne i stasjonen 

 

2. Håland transformatorstasjon i Time kommune 

Bygge og drive følgende anlegg: 

 Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV 

 Innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV 

 To 132 kV reaktorer, hver på 100 Ω 

 Nødvendig høyspenningsanlegg 

 Et inngjerdet stasjonsområde på 4040 m2 som angitt på kart. 

 En bygning med grunnflate ca. 575 m2 og mønehøyde ca. 14 meter, med to stk. 

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

vedlagt konsesjonen. 

 En ca. 90 meter lang permanent adkomstvei fra FV 215 til transformatorstasjonen. 

Veibredde skal være ca. fem meter. 
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Kraftledningen skal bygges i traseen som fremgår på kartene merket Trasékart 1-4 av 12. februar 2019, 

vedlagt denne konsesjonen. Fra Grødem skal traséen bygges som alternativ 1.0.1 som vist i kart merket 

Trasékart 5 av 12. mars 2020. 

Håland transformatorstasjon skal bygges som vist i kart merket Håland transformatorstasjon av 16. 

desember 2021, vedlagt denne konsesjonen. 

Konsesjonen gir rett til bruk og oppgradering av veiene og riggplassene presentert i vedlagt kart merket 

Riggplass og veger 1-7 av 12. februar 2019, vedlagt denne konsesjonen. Veiene kalt 7A, 9C, 10B, 12B, 

13A, 19A, 19B og 19C skal ikke oppgraderes, men kan benyttes som de er. 

Anleggskonsesjon meddelt Lyse Elnett AS 21. desember 2020, NVE-ref. 201902339-59, bortfaller når 

ovennevnte anlegg idriftsettes. 

 

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 21. desember 2050.  

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 tre 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 
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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.  

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 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. 

11. Byggtekniske krav 
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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. 

12. Merking for fugl 

Det skal gjennomføres avbøtende tiltak (montering av fugleavvisere) for å redusere risikoen for 

fuglekollisjoner i områder med rikt eller sårbart fugleliv, og spesielt i følgende områder: Mellom 

vinkelmast ved Rindå og Håland transformatorstasjon; på strekket over Hååna. 

Disse strekningene er ikke langt unna hverandre, og det bør vurderes i MTA-plan om det bør være 

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

Det må gjøres en vurdering av nytten av fuglemerking sett opp imot de visuelle virkningene av 

merkingen. De nøyaktige avgrensningene av områdene som merkes kan detaljeres i MTA-planen. 

13. Riving av eksisterende anlegg 

Følgende kraftledning skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av 132 kV-kraftledningen Opstad–

Håland: 

- Den ca. 10,5 km lange 50 kV-kraftledningen mellom Opstad og Holen 

transformatorstasjoner 

Det skal lages en plan for riving av ledningene. 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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Figur 1- Trasékart 1 
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Figur 2- Trasékart 2 
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Figur 3- Trasékart 3 
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Figur 4- Trasékart 4 



 
Side 10 

 

 

Figur 5- Trasékart 5. Konsesjon gitt til alternativ 1.0.1 mellom Grødem og Rindå 



 
Side 11 

 

 

Figur 6- Håland transformatorstasjon 
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Figur 7- Riggplass og veger 1 
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Figur 8- Riggplass og veger 2 
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Figur 9- Riggplass og veger 3 
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Figur 10- Riggplass og veger 4 
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Figur 11- Riggplass og veger 5 
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Figur 12- Riggplass og veger 6 
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Figur 13- Riggplass og veger 7 
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NVE gir konsesjon til reaktorer i Opstad og Håland 

transformatorstasjoner 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lnett AS konsesjon for å bygge 

og drive en reaktor i Opstad transformatorstasjon i Hå kommune og to reaktorer i Håland 

transformatorstasjon i Time kommune i Rogaland. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. 

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt 

Lnett til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.  

Bakgrunn 

Lnett fikk i 2018 konsesjon for bygging av Opstad transformatorstasjon, og i 2020 fikk de 

konsesjon for bygging av Håland transformatorstasjon. 

I Opstad transformatorstasjon er det bygget en 132/50 kV transformator og innendørs, 

gassisolert koblingsanlegg. 

I Håland transformatorstasjon har NVE gitt tillatelse til to 132/22/15 kV transformatorer, 

innendørs, gassisolert koblingsanlegg med dobbel samleskinne og en ca. 90 meter lang 

adkomstvei. 

I februar 2022 sendte Lnett søknad om etablering av en 132 kV reaktor med trinn på 20, 40 

og 60 Ω i Opstad transformatorstasjon og to 132 kV reaktorer på 100 Ω i nye Håland 
transformatorstasjon. 

NVEs vurdering av nye reaktorer 

Reaktorene er nødvendige for å begrense feilstrømmene i et direktejordet nett, og har en 

investeringskostnad på ca. 3,3 MNOK. 

Lnett skriver i søknaden at 132 kV-nettet forsynt fra Bjerkreim transformatorstasjon er 

lavohmig jordet. Når nettet utvides nordover på Jæren, mellom Opstad og Håland 
transformatorstasjoner, er det behov for flere reaktorer for å holde feilstrømmene innenfor 

akseptabelt nivå. På sikt vil Lnett utvide det lavohmige jordingssystemet nordover til 

Fagrafjell transformatorstasjon. 
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Videre skriver Lnett at de i dag har spolejordet systemjord i 132 kV-nettet mellom 
Lysebotn, Sandnes og Stavanger. I dette nettet gjør dagens jordingssystem at luftledninger 

med feil kan ha linetråd med spenning liggende på bakken i inntil to timer. Man kan da få 

høyere spenning på de andre linefasene i hele 132 kV-nettet, som ofte medfører doble 

jordfeil med høye feilstrømmer. Dette gir utfordringer knyttet til vern av telenettet. 
Linetråd med spenning på bakken medfører også en stor risiko for mennesker og dyr, og 

det kan starte brann. Lnett planlegger en overgang til lavohmig jordet system for dette 

nettet. Det vil i tillegg åpne for å knytte sammen dette nettet med nettet mellom Fagrafjell 
og Bjerkreim om det blir behov for det. 

NVE mener Lnett godt nok har begrunnet hvorfor det er hensiktsmessig å gå over til et 
direktejordet nett, og vi legger til grunn at de har valgt den løsningen som er mest 

hensiktsmessig for driften av nettet. 

Reaktorene i Håland transformatorstasjon er omsøkt plassert utenfor 

transformatornisjene. De vil ha en diameter på omtrent to meter og være ca. fire meter 

høye, inkludert stativ. NVE mener at etablering av disse to reaktorene inne på 

stasjonsområdet ikke vil gi negative virkninger for omgivelsene. 

I Opstad transformatorstasjon har Lnett allerede plassert den omsøkte reaktoren 

innendørs i en av transformatornisjene. NVE mener at etableringen av reaktorene ikke 
medfører negative virkninger for omgivelsene. 

NVEs vedtak 

NVE gir Lnett tillatelse til å etablere, eie og drifte to reaktorer i Håland 

transformatorstasjon. Vi gir samtidig Lnett tillatelse til å fortsatt eie og drifte en reaktor i 

Opstad transformatorstasjon. 

NVE gir en oppdatert anleggskonsesjon for 132 kV Bjerkreim – Kartavoll – Opstad og Opstad 
transformatorstasjon, slik at alle anleggene fortsatt er samlet i samme konsesjon. På 

samme måte gir vi en oppdatert konsesjon for 132 kV Opstad – Håland og Håland 

transformatorstasjon. 

Om rammene for konsesjonen 

Konsesjonene er nå spesifisert slik at konsesjonæren selv kan bestemme antall og ytelse 

på transformatorer, innenfor rammene av et øvre tak for spenningsnivå og eksisterende 
bygningsmasse/celler. Dette er i tråd med NVEs endrede praksis for anleggskonsesjoner. 

Nye transformatorceller vil normalt kreve søknad. Det vil ikke kreve søknad å utvide 

eksisterende koblingsanlegg med nye bryterfelt inne i eksisterende bygning eller innenfor 

eksisterende inngjerdede stasjonsområde, så lenge øvre spenningsnivå spesifisert i 
konsesjonen ikke endres. Nytt kompenseringsanlegg og jordslutningsspoler er fremdeles 

søknadspliktige, med unntak av kondensatorbatterier med spenning opp til og med 22 kV. 

Anlegg opp til og med 22 kV, kan også bygges og drives av områdekonsesjonær uten 
konsesjonssøknad. 
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Som tidligere vil det kreve søknad for å etablere nye, inngjerdede stasjonsområder og å 
utvide eksisterende stasjonsområder. Nye bygninger inne på stasjonsområdet vil som 

hovedregel kreve søknad, inkludert nye transformatorceller.  

For inngjerdede stasjoner, vil bygninger med grunnflate opptil 50 m2, der høyden på det 
nye bygget ikke er høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet, ikke kreve 

søknad. Tilbygg på eksisterende bygninger krever som hovedregel konsesjonsbehandling, 

med unntak av tilbygg på maks 50 m2 fra konsesjonsgitt bygningsareal, der høyden på 
tilbygget heller ikke er høyere enn eksisterende bygning. Det kan bygges ett slik tilbygg før 

det må søkes om ny konsesjon. Dette fremkommer av vilkår 11 i vedlagte 

anleggskonsesjoner.  

Orientering av systemansvarlig 

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å 

informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller 

endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. 
Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som 

ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. 

 

 
 

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

Jan Are Gildestad 

rådgiver 

 

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

STATSFORVALTAREN I ROGALAND 

Hå kommune 
TIME KOMMUNE 

STATNETT SF 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest 
LNETT AS - Børre Dybesland 
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Orientering om rett til å klage  

 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 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. 

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 -epostadresse er nve@nve.no. 

 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 

vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 
 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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