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Lnett AS – ny 132 kV kraftledning Fagrafjell-Vagle - klagesak 

 

Bakgrunn 

Ved vedtak av 19. april 2022 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lnett AS 

(Lnett) konsesjon til å bygge, eie og drive to nye om lag 3,2 km lange 132 kV kraftledninger 

mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjoner i Sandnes og Time kommuner i Rogaland. 

Det ble også gitt tillatelse til å rive Stokkeland transformatorstasjon og til å utvide Vagle 

transformatorstasjon. NVE ga også samtykke til ekspropriasjon. Behandlingen av søknad om 

forhåndstiltredelse ble av NVE satt på vent til eventuelt skjønn er begjært. De delene av 

tillatelsene som gjelder utvidelse av Vagle transformatorstasjonen og jordkabler fra Vagle til 

Stokkeland, er ikke påklaget.   

 

Tiltaket er begrunnet med at det er mer rasjonelt å forsyne regionalnettet fra Vagle som 

regionalnettpunkt, i stedet for fra Stokkeland. 

 

Vedtaket ble påklaget av advokatfirmaet Harris Advokatfirma AS (Harris) på vegne av 

grunneierne av gnr. 50 bnr. 16 og 23 i Sandnes kommune.   

 

NVE vurderte at det ikke fremkom nye vesentlige forhold som ga grunnlag til å omgjøre 

vedtakene av 19. april 2022 og oversendte saken til Olje- og energidepartementet for endelig 

behandling ved brev av 1. juli 2022.  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/1449- 

Dato 

12. desember 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Klagen 

Harris representerer grunneierne Ida Irene Høyland, Anne Gunn Høyland, Kirsti Hetland, Ina 

Nessa Høyland, Ingve Hetland og Henrik Vasstveit. De eier landbrukseiendommene gnr. 50 

bnr. 16 og 23 i Sandnes kommune, som blir påvirket av ledningstraseen.  

 

Klagerne anfører at det er gjort en saksbehandlingsfeil ved å ikke kreve utredning av 

jordkabel, og ønsker jordkabel i stedet for luftledning. Sekundært ønsker de alternativ trasé 

hvor ledningen vender vestover lenger nord slik at den ikke påvirker deres eiendom. 

 

Harris skriver i klagen og i tilleggsmerknader at NVEs vedtak lider av saksbehandlingsfeil 

ved at det er trukket inn og vektlagt utenforliggende hensyn. Klageren skriver at traseen det 

er gitt konsesjon til over Eikelandsmyra gir betydelige ulemper for landbruksdrift, 

naturmangfold og friluftsinteresser, som overstiger fordelene med denne traseen. Klagerne 

er også bekymret for støy og elektromagnetiske felt. Departementet viser til klagen, 

tilleggsmerknadene og til departementets vurdering for en nærmere redegjørelse av 

klagegrunnene. 

 

Departementets vurderinger 

Naturmangfold 

Klagerne anfører at tiltaket vil gi betydelige ulemper for naturmangfoldet på Eikelandsmyra, 

som ledningstraseen krysser over. De mener at den største virkningen på naturmangold vil 

være på fugleliv. 

 

Eikelandsmyra er i NVEs kartdatabase en del av vassdragsvernområdet Figgjo, som følger 

langs Figgjoelva. Det er registrert hekkelokalitet for vipe på dyrka mark i dette området. 

Ledningene vil berøre vipas hekke- og leveområder. NVE skriver at vipebestanden 

antakeligvis har blitt redusert med inntil 95 prosent de siste 20 årene, og er ansett som kritisk 

truet. NVE mener at hovedårsaken til reduksjonen i bestanden er endret driftsmønster i 

landbruket. Dette er klager uenig i og skriver at gårdsdriften har vært uendret i 45 år.  

Departementet skal bemerke at det er endringer og intensivering i jordbruket generelt som 

trekkes fram, blant annet på Rødlisten for arter 2021, som årsaken til vipas tilbakegang på 

landsbasis.  

 

I konsekvensutredningen er det beskrevet at dersom det legges til grunn at vipene fremdeles 

hekker på dyrka marka ved Eikelandsmyra, vil begge traseene bryte inn i deres hekke- og 

aktivitetsområder. Aktuelle problemstillinger vil være kollisjon med linene og forstyrrelser 

under anleggsarbeidet, dersom dette skjer i hekketiden. Vipene kan også reagere negativt 

på habitatendringer. Det er vanskelig å vurdere konkret hvilke virkninger tiltaket vil få for 

hekkende viper på Eikelandsmyra. Kollisjon med liner vil neppe skje på årlig basis, men over 

noen år ville dette kunne skje. I en situasjon der bestanden har hatt dramatisk negativ 

utvikling, vil ytterligere dødelighetsfaktorer i hekkeområdet kunne være negativt. Omfanget 

for forekomsten på Eikelandsmyra vurderes likevel til lite negativt, da det legges til grunn at 
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andre faktorer vil ha større negativ betydning. Jordbruksdrift og predasjon er aktuelle 

faktorer. Dersom vipene ikke lenger hekker i området, vurderes omfanget til intet negativt. 

 

I driftsperioden vurderer NVE at sannsynligheten for at vipe kolliderer med ledningen ikke vil 

være stor, men at det kan ha en lokal og regional bestandseffekt ettersom det vil være en 

viss dødelighet av dette. Statsforvalteren i Rogaland mener at man bør unngå anleggsarbeid 

i perioden april-juni for å unngå forstyrrelser i hekkeperioden. NVE har fastsatt vilkår om 

dette for konsesjonen. 

 

NVE mener at økt kollisjonsrisiko er den største negative virkningen for fugleliv av 

ledningene. NVE stiller derfor vilkår om montering av fugleavvisere på de mest utsatte 

strekkene. Med dette vilkåret mener NVE at påvirkningene av ledningen reduseres til 

akseptabelt nivå. NVE mener likevel at den samlede påvirkningen fra alle planlagte tiltak 

sammen med de konsesjonsgitte ledningene i området vil kunne føre til en større negativ 

effekt for fuglebestanden, og dermed kunne ha virkninger som er i konflikt med 

naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Dette fordi en fremtidig samlet belastning potensielt kan lede 

til at vipa oppgir hekkelokaliteten.  

 

Departementet er enig i NVEs vurderinger av virkninger på naturmangfold og viser til NVEs 

«Bakgrunn for vedtak» og konsekvensutredningen i saken. Utgangspunktet for vurderingene 

er at kraftledninger generelt ikke anses å utgjøre en vesentlig trussel for vipe på 

bestandsnivå. De to konsesjonsgitte ledningene vil gå i et område som allerede er utbygd 

som landbruksareal. Det går i dag en ledningstrasé mellom Bjerkreim-Stokkeland. 

Departementet er enig i at disse to ledningene isolert sett gir en akseptabel økning av de 

negative virkningene for vipebestanden på Eikelandsmyra. Dette er sett i lys av at de 

foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres og at ikke alle ev. planlagte infrastrukturtiltak i 

området per nå er vedtatt. Departementet vektlegger at det i konsekvensutredningen står at 

selv om vipa skulle forsvinne fra Eikelandsmyra så utgjør dette en ikke-vesentlig del av 

hekkebestanden av vipe i Rogaland. Departementet mener videre at det i en vurdering av 

samlet belastning av kjente planer i området, ikke vil være disse tiltakene som har størst 

negativ virkning på hekkebestanden av vipe. Vedtaket er etter departementets vurdering ikke 

i strid med naturmangfoldloven §§ 4, 5 eller 10.  

 

Landbruk 

Harris skriver i klagen at tiltaket uten tvil vil være svært negativt for landbruksdriften. De 

mener at det vil vanskeligjøre eiendommens utviklingspotensial, og at den negative 

påvirkningen på lønnsomheten til gårdsbruket kan bli avgjørende for fremtidig drift. Harris 

peker også på at matjord er en knapp ressurs i Norge, og at det derfor er uheldig at slike 

arealer beslaglegges av ledninger, mastefester og riggplasser. 

 

NVE skriver at mastefester vil beslaglegge noe landbruksareal. Det er her vanlig med bruk 

av gjødselkanon som kaster gjødselen 50-70 meter opp i luften. Dette gir fare for overslag i 

nærheten av kraftledninger. Om man legger til grunn det klausulerte byggeforbudbeltet til 

kraftledningen, så beslaglegger ledningen en 48 meter bred stripe. Normalt godkjennes ikke 
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spredeareal på beite under kraftledninger. Dette kan bety at gårdsbruket må redusere antall 

dyr eller finne alternative spredearealer. Gårdbruker kan også legge om driften og bruke 

annet utstyr enn gjødselkanon, og dermed få dispensasjon til å nytte arealet av 

Statsforvalteren i Rogaland. Dette innebærer følgelig merarbeid og kostnader. NVE vurderer 

de negative virkningene for landbruk fra dette tiltaket som store.  

 

Departementet viser til NVEs vurdering av behovet for ledningene og ledningenes negative 

påvirkning på landbruk. Departementet er enig i NVEs vurdering om at de negative 

virkningene på lokalt landbruk er store. Departementet vurderer disse ulempene opp mot 

kostnadene ved en jordkabel. Ulempene på landbruket ved luftledning i konsesjonsgitt trasé 

vurderes ikke som så store at det kan forsvare kostnadene tilknyttet bruk av jordkabel etter 

gjeldende retningslinjer.  

 

Friluftsliv 

Harris anfører at man kan redusere de negative virkningene på friluftsliv ved å endre traseen 

til deres forslag. Ved deres forslag vil inngrepene samles. 

 

NVE vurderer at tiltakets negative virkning på friluftsliv er stor. De to ledningene vil slik NVE 

anser det ikke være til hinder, men redusere friluftsopplevelsen i regionalt prioriterte 

friluftsområder. Det mest berørte området er Bogafjell, som i dag er et sammenhengende 

skogsområde. Ryddebeltet under ledningene vil dermed gi en betydelig negativ virkning her, 

etter både NVEs og Lnetts vurderinger. Strekningen fra Eikelandsmyra til Fagrafjell er preget 

av eksisterende kraftledninger og NVE mener derfor at virkningene her er mindre, i tillegg til 

at det vektlegges at det er bedre å samle inngrep i stedet for å spre dem over flere områder. 

Lnett mener at å bruke klagers alternative trasé ville ført til at man må heve 300 kV og 420 

kV ledningene som de to påklagede ledningene må krysse under på steder som ligger 

høyere i terrenget. Dette vil være kostbart og forsterke og flytte ulempene. NVE stiller seg 

enig med Lnett. Til tross for at NVE anerkjenner at tiltaket vil ha stor negativ virkning på 

friluftslivet rundt traseen, vurderes også her virkningene ikke som store nok til å forsvare 

kostnadsøkningen som en jordkabel vil representere. 

 

Departementet er enig i NVEs vurderinger. Ettersom det ved Eikelandsmyra allerede 

eksisterer kraftledninger, vil to nye ledninger ha en begrenset negativ visuell effekt på 

friluftsliv i denne delen av traseen. For området Bogafjell, mener departementet at selv om 

tiltaket vil ha stor negativ effekt, så er virkningene på et akseptabelt nivå. Departementet 

mener derfor den konsesjonsgitte traseen er det beste alternativet. Det legges vekt på at 

man i størst mulig grad samler tiltak og hindrer en spredning av ledninger over større 

områder. 

 

Støy og elektromagnetiske felt 

Harris anfører at kraftledninger kan være en støykilde som over tid kan være 

helseforringende. De to ledningene vil i foreslått trasé etter det anførte passere om lag 120 

meter fra tunet til klagerne. Harris mener også at føre var-prinsippet om å unngå å legge nye 
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kraftledninger tett inntil eksisterende bebyggelse dersom det finnes alternativer, bør gjelde 

med tanke på elektromagnetiske felt. 

 

Lnett kommenterer klagen med å påpeke at magnetfeltnivået ved boligen på eiendommen vil 

ligge langt under utredningsnivået på 0,4 mikrotesla. Lnett mener også at ev. koronastøy fra 

ledningene vil ligge under gjeldende grenseverdier.  

 

Departementet mener at med en avstand på over 100 meter, er ledningen i god avstand fra 

bolig både med tanke på støy og elektromagnetiske felt. Det er etter departementets mening 

derfor ikke behov for nærmere utredning eller avbøtende tiltak rettet mot elektromagnetiske 

felt.  

 

Ekspropriasjonstillatelse 

Klagen gjelder også tillatelsen til ekspropriasjon etter oreigningslova. Klagen gjelder 

etableringen av kraftledningsgaten, mastefester, klausuleringsbelte og nødvendig areal til 

oppføring i anleggsfasen. 

 

Det kan gis samtykke til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter til bygging av 

elektriske anlegg etter oreigningslova § 2 første ledd nr. 19. For at det skal kunne gis 

ekspropriasjonstillatelse må fordelene ved tiltaket utvilsomt være større enn ulempene, jf. 

oreigningslova § 2 annet ledd.  

 

Departementet viser til at kraftledningen er funnet samfunnsmessig rasjonell og med 

betydelig større fordeler enn ulemper, jf. energiloven § 1-2. Det vises til at Fagrafjell 

transformatorstasjon skal erstatte Stokkeland transformatorstasjon som skal fjernes. Dermed 

er forbindelsen mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjon viktig for den fremtidige 

utviklingen av nettet. 

 

Departementet finner det utvilsomt at de samfunnsmessige fordelene som vinnes ved 

kraftledningene utvilsomt er større enn de skader og ulemper bygging og drift av anlegget 

kan innebære.  

 

Departementet finner at grunnlaget for ekspropriasjon er til stede, jf. oreigningslova § 2 annet 

ledd. 

 

Det minnes om ettårsfristen i oreigningslova § 16 til å begjære skjønn. Fristen løper fra 

departementets stadfestelse av ekspropriasjonstillatelsen i dette vedtaket. NVE vil ta stilling 

til søknad om forhåndstiltredelse når eventuelt skjønn er begjært. 

Konklusjon 

Departementet har vurdert klagen, og har ikke funnet grunnlag til å omgjøre NVEs vedtak. 

 

Klagen tas ikke til følge. NVEs vedtak av 19. april 2022 om anleggskonsesjon og 

ekspropriasjonstillatelse stadfestes. 
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Departementets avgjørelse kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første 

punktum. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Gro Caroline Sjølie 

fagsjef 
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Adresseliste 

 

Advokatfirmaet Harris PB 4115 Sandviken 5835 BERGEN 

Lnett AS Postboks 8124 4068 STAVANGER 

 


