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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 søknad av 5. juli 
2022 og vedlagt oversendelsesbrev av i dag anleggskonsesjon til Lnett AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å utvide og drive Vagle transformatorstasjon med følgende elektriske 
anlegg:  

• Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV 

• Et innendørs koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV 

• To reaktorer, hver med spenning 132 kV 

• To spoler, hver med spenning 50 kV 

• Nødvendig høyspenningsanlegg 

• Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 8700 m2 som angitt på kart 

• En bygning med grunnflate ca. 1940 m2 og mønehøyde ca. 10 meter, inkludert 7 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. 

 

Anleggene skal bygges slik det går fram av situasjonsplan merket Områdeplan – Vagle 
transformatorstasjon av 7. april 2022 og fasadetegninger merket Vedlegg 2 Fasadetegninger utvidelse 
Vagle transformatorstasjon, vedlagt denne konsesjonen.  

Punkt 1 i anleggskonsesjon til Lnett AS av 20. april 2022, NVE-ref. 201834091-92, bortfaller samtidig. 

 



 
Side 3 

 

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.  

 



 
Side 4 

 

10. 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. 

11. 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. Lnett 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 sikre at automatisk fredete kulturminner ikke blir berørt av anleggsarbeidet 

• Hvordan spredning av fremmede arter skal unngås 

12. 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 
bygninger 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. 
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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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Vedlegg 

1 Konsesjonssøknad utvidelse Vagle transformatorstasjon

Vedlegg 2  
Fasadetegninger utvidelse Vagle transformatorstasjon 

Figur 1 Fasade utvidet Vagle transformatorstasjon, sett fra adkomstveg 



Vedlegg 

2 Konsesjonssøknad utvidelse Vagle transformatorstasjon

Figur 2 Fasade utvidet Vagle transformatorstasjon, sett fra sørvest 

Figur 3 Fasade utvidet Vagle transformatorstasjon, sett fra sørøst 
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NVE gir tillatelse til å utvide Vagle transformatorstasjon 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lnett AS konsesjon til å utvide og 
drive Vagle transformatorstasjon med ytterligere to transformatornisjer på avsatt areal på 
tomten. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. Dokumentene er også å finne på 
https://www.nve.no/12936/A .   

Vedtaket kan påklages 

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.  

Lnetts søknad 

Lnett AS søkte 1. juli 2022 om konsesjon til å utvide Vagle transformatorstasjon i Sandnes 
kommune med to nye transformatornisjer, som det er avsatt plass til på stasjonstomten. 
Lnett vil senere installere to 132/22 kV transformatorer i nisjene.  

NVE ga konsesjon til utvidelse av Vagle transformatorstasjon 19. april 2022, men Lnett har i 
ettertid signert avtale om tilknytning av en ny kraftkrevende aktør, som utløser behov for 
økt kapasitet i stasjonen fra 2026. Estimerte kostnader med utvidelsen er 93 millioner 
kroner, som for en stor del dekkes av den nye kunden. 

NVEs behandling av søknaden 

Lnett opplyser i søknaden at utvidelsen av transformatorstasjonen vil skje på Lnetts egen 
eiendom, der det allerede er avsatt plass til to nye nisjer. De har forelagt planen for eier av 
naboeiendommene, Sandnes kommune, som ikke har merknader til utvidelsen. Bane NOR 
er også forelagt planene om utvidelse og opplyser at det ikke endrer deres tidligere syn på 
utvidelsen av Vagle transformatorstasjon.  

NVE fant det ikke nødvendig å sende søknaden på offentlig høring pga. sakens begrensede 
omfang og Lnett forarbeid mot berørte interesser, jf. energiloven § 2-1. 

Sett i lys av sakens omfang, og at utvidelsen vi skje på avsatt areal inne på Lnetts 
stasjonstomt, mener NVE at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere virkningene 
for naturmangfold. Etter NVEs vurdering vil ikke anleggene gi negative virkninger av 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=12936&type=A-1
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betydning for naturmangfoldet, og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 jf. § 7 er 
dermed ivaretatt. 

NVEs vurdering av søknaden 

NVE viser til vedtak om å gi konsesjon til Vagle transformatorstasjon av 19. april, der 
begrunnelsen var at utvidelse av Vagle transformatorstasjon var fornuftig for å forsyne 
regionalnettet i stedet fra Stokkeland transformatorstasjon. NVE ga samtidig tillatelse til å 
fjerne Stokkeland transformatorstasjon. I ettertid har Lnett fått henvendelse om 
tilknytning av en kraftkrevende aktør, og de har etter energiloven § 3-4 plikt til å tilknytte 
nye kunder i sitt nett. NVE vil derfor ikke foreta noen vurdering av behovet for økt 
kapasitet.  

Lnett har vurdert tre ulike løsninger for å forsyne kunden: 1) Både 50/22 og 132/22 kV 
transformering i Vagle, 2) to 132/22 kV transformatorer i Vagle stasjon og 132 kV 
forbindelse fram til kunden og en ny 132/22 kV stasjon der. Alternativene 1 og 3 har høyest 
investeringskostnader. De innebærer dessuten at enten 50 kV som spenningsnivå må 
bestå, og dette er ikke i tråd med Lnetts langsiktige planer for sitt nett, eller bygging av en 
ny stasjon som Lnett ikke har bruk for eller kunden ønsker.  

Alternativ 2 med to nye 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA gir tilstrekkelig 
ytelse mot 22 kV og tilrettelegger for videre overgang til 132 kV i regionalnettet. Byggingen 
av to nye nisjer forventes ikke å påvirke framdriften med utvidelse av Vagle 
transformatorstasjon, og kunden vil få forsyning til ønsket tid. 

NVE er enig i Lnetts vurderinger og støtter valget av løsning med å forberede Vagle 
transformatorstasjon med to nye nisjer, for senere utvidelse av 132/22 kV-forsyningen til 
nytt forbruk.  

Konklusjon 

NVE gir Lnett konsesjon etter energiloven til ytterligere utvidelse av Vagle 
transformatorstasjon med to transformatornisjer på avsatt areal innenfor Lnetts 
stasjonstomt.  

Tillatelsen gis med vilkår om at miljø-, transport- og anleggsplan for samlet utvidelse av 
Vagle transformatorstasjon også skal inkludere utvidelse med to ekstra 
transformatornisjer. 

Om byggesaksbehandling 

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan 
og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg 
skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under 
unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg 
skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk 
(FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges. 
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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. 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. 

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 går fram av vilkår 12 i vedlagte anleggskonsesjon.  

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 
seksjonssjef 

Tanja Midtsian 
seniorrådgiver 

 

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