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Informasjon om melding Strand - Finnøy - Nordbø 
Du mottar denne informasjonen som grunneier og nabo til en eiendom som kan bli berørt av 

Lnett sine planer om nye 132 kV kraftledninger mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy 

og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet. 
 

Melding på høring 

Lnett har sendt melding med forslag til utredningsprogram til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
som er ansvarlig myndighet. NVE har lagt meldingen ut på offentlig høring og bedt Lnett om å informere om 

dette. Denne informasjonen sendes til alle innenfor 100 meter fra senter av meldte og vurderte 

ledningstraseer og stasjonsområder. 
 

Historikk og nye traséer 

Lnett ville gjerne høre innspill fra alle berørte parter så tidlig som mulig i arbeidet. Tidlig i 2022 valgte Lnett 

derfor å sende brev og invitere til informasjonsmøte og åpne kontordager om prosjektet i forkant av arbeidet 
med meldingen. Å få konkrete innspill tidlig mener vi gir best mulig grunnlag for å finne de løsningene som 

er best for samfunnet som helhet. Vi er glade for innspillene som kom inn våren 2022 og har som følge av 

dette tatt med forslag til nye traseer i hele området og stasjonsplassering på Finnøy i meldingen sendt til 
NVE i mai 2022.  

 

Gi innspill til meldingen 

Vedlagt følger kopi av NVEs høringsbrev, med informasjon om høringen. Vi oppfordrer til å gi innspill til 
meldingen, slik at informasjon og lokalkunnskap kan bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for vurderinger 

av trase- og stasjonsalternativ. Det er stort engasjement for dette prosjektet og vi ser fram til gode 

diskusjoner om mulige løsninger. Kom gjerne med innspill til traseer, stasjonsplasseringer og lokal 
kunnskap om hva som bør utredes.  

 

Dersom du har innspill til meldingen, sender du dem til NVE før høringsfristen 24.02.2023. Om du tidligere 
har gitt innspill til Lnett i saken, oppfordres det til å sende disse til NVE slik at det kommer med i den 

formelle prosessen. 

 

På bakgrunn av meldingen og innspill fra berørte parter vil NVE fastsette utredningsprogram som setter 
rammer for Lnetts konsesjonssøknad. Vi innhenter uavhengige fagrapporter og disse oppsummeres i en 

konsekvensutredning som sendes til NVE som en del av konsesjonssøknaden. Grunneiere berørt av den 

kommende konsesjonssøknaden vil bli informert om dette på et senere tidspunkt.  
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Offentlige møter 

NVE vil arrangere to offentlige møter for å informere om prosessen, trasealternativer som er meldt og hva 

en ønsker innspill på.  
 

• Stavanger kommune, Finnøy fleirbrukshall: 

Tirsdag 17. januar 2023 kl. 19:00 til ca. 21:00 
 

• Strand kommune, Gymsalen i Nordre Strand oppvekstsenter: 
Onsdag 18. januar 2023 kl. 19:00 til ca. 21:00 

 

NVE ønsker å benytte anledningen til å gjøre seg kjent i området. Vi vil med dette informere grunneiere om 

at NVE og Lnett vil gjøre en befaring i tidsrommet 17.-19. januar. Befaringen skjer på dagtid mellom kl. 9-16.  
 

Meld deg på åpen kontordag 

I forbindelse med meldingen arrangerer Lnett åpen kontordag hvor du kan få mer informasjon og stille 
spørsmål om prosjektet og videre saksbehandling. Vi har satt av 30 minutter til hvert møte. 

 

Du finner hele meldingen og oppdatert informasjon om prosjektet på https://www.l-nett.no/strand-finnoy-

nordbo/. Du kan også abonnere på nyhetsoppdateringer om prosjektet ved å registrere epostadressen din 
på denne nettsiden. Påmelding til åpen kontordag skjer også på prosjektsiden eller ved å bruke QR-koden 

under.  

 
Åpen kontordag Strand kommune 

Tirsdag 24. januar 2023, mellom kl. 1200-2000 

Fiskå Bedehus, Fiskåvegen 1016, 4120 Tau 

 

Åpen kontordag Finnøy i Stavanger kommune 
Torsdag 26. januar 2023, mellom kl. 1200-2000 

Møterom Verkstedet, Innbyggertorget på Finnøy, Judabergvegen 6 

 
Tirsdag 31. januar 2023, mellom kl. 1200-2000 

Møterom Verkstedet, Innbyggertorget på Finnøy, Judabergvegen 6 

 
 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. 

 
Navn Stilling Telefon E-post 

Torbjørn Grødem  Prosjektleder Lnett 93 48 86 19 torbjorn.grodem@l-nett.no  

Bjarte Skipevåg Grunneierkontakt Lnett 40 40 63 05 bjarte.skipevag@l-nett.no  

Vennlig hilsen 

Lnett AS 
 

Vedlegg: Kopi av NVEs høringsbrev 
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