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1 Innledning 

NVE mottok 15. mai 2018 en forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram fra Lyse Elnett for 

en ny 50 (132) kV kraftledning mellom Veland og Hjelmeland, og en ny transformatorstasjon på 

Hjelmeland. I dette notatet sammenfattes og diskuteres høringsuttalelsene som har kommet inn i 

forbindelse med høringen av Lyse Elnett sin melding med forslag til utredningsprogram. På grunnlag 

av innkomne uttalelser, møter og NVEs egne vurderinger, fastsetter NVE et utredningsprogram for 

tiltaket. Dette gjøres i eget brev av i dag, NVE ref. 201834746-33. Utredningsprogrammet bør leses i 

sammenheng med dette notatet.  

1.1 Tiltaket 

Den meldte ledningen er mellom 20–25 km lang, avhengig av traséalternativ, og vil berøre Strand og 

Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke.  

Ny kraftledning er planlagt bygget for fremtidig 132 kV spenning, men vil driftes på 50 kV spenning 

inntil videre. Ledningen er planlagt å gå fra eksisterende Veland transformatorstasjon, frem til ny 

transformatorstasjon på Hjelmeland. Lyse Elnett har presentert mange ulike traséalternativer for den 

meldte kraftledningen, og tre alternative plasseringer for transformatorstasjonen på Hjelmeland. På 
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deler av strekket er den meldte kraftledningen planlagt bygget parallelt med eksisterende 50 kV 

Veland–Hjelmeland. 

 

Figur 1: Kart over alle meldte traséalternativer mellom Veland og Hjelmeland, og meldte plasseringer av nye Hjelmeland 

transformatorstasjon. Kilde: Lyse Elnett, 2018. 
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Begrunnelsen til Lyse Elnett for det meldte tiltaket er hovedsakelig at eksisterende 50 kV kraftledning 

mellom Veland og Hjelmeland ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke fremtidig strømforbruk i 

Hjelmeland. Lyse Elnett har planer om at alt regionalnett i Ryfylke på sikt skal fornyes og driftes på 

132 kV spenning, og den nye ledningen planlegges dimensjonert for dette. På grunn av 

dimensjoneringen for 132 kV omfattes tiltaket av krav til melding etter forskrift om 

konsekvensutredninger § 6. 

2 NVEs behandling av meldingen 

NVE behandler saken etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 

2017.  

2.1 Høring 

NVE sendte meldingen på høring den 19. juni 2018. Frist for å komme med høringsuttalelser ble satt 

til den 20. september 2018. Høringen av meldingen ble kunngjort i avisene Ryfylke og Strandbuen, og 

i Norsk lysingsblad. Meldingen ble også lagt ut til offentlig ettersyn i de berørte kommunene.  

Hvilke høringsinstanser som meldingen på høring fremgår i vedlegg A. 

På oppfordring fra NVE sendte Lyse Elnett ut orienteringsbrev til alle grunneiere som berøres av 

meldte traseer. I orienteringsbrevet ble det blant annet opplyst om høringen og fristen for uttalelse.  

Det er ikke et krav i lovverket at grunneiere/rettighetshavere skal orienteres om meldingen, men NVE 

mener det er viktig å involvere berørte grunneiere og rettighetshavere så tidlig som mulig i prosessen.  

2.2 Møter 

I forbindelse med høringen av meldingen, arrangerte NVE møte med Strand og Hjelmeland kommuner 

22. og 23 august 2018. Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune var også invitert til 

møtene. Den 22. august ble det arrangert offentlig møte i Årdal. På møtene orienterte NVE om 

behandlingsprosessen for meldingen, og Lyse Elnett orienterte om prosjektet. 

2.3 Innkomne merknader 

NVE mottok totalt 23 høringsuttalelser til meldingen. Samtlige uttalelser er sammenfattet i vedlegg A. 

Lyse Elnett har kommentert uttalelsene i brev av 30. oktober 2018, og er vist i vedlegg A under de 

respektive høringsuttalelsene.  

Kort oppsummert er mange bekymret for hvordan ny ledning vil påvirke landskapet og friluftslivet i 

de berørte områdene. De fleste støtter behovet for kraftledningen, men det er mange ulike meninger 

om hvilke traséalternativer som er de beste løsningene. Mange mener at kraftledningen bør følge 

eksisterende ledning og således krysse Årdalsfjorden. Andre er negative til dette og vil at ledningen 

skal gå på sørsiden av fjorden, over fjellet og inn til Årdal. Flere uttalelser kommenterer også de 

negative virkningene ledningen blant annet kan få for hyttebebyggelsen på Longhammaren, 

paraglidermiljøet på nordsiden av Årdalsfjorden, dyre- og fuglelivet i tiltaksområdene, bebyggelse i 

Årdal, og for jord- og skogbruksinteresser. Det er foreslått flere avbøtende tiltak, og noen har kommet 

med forslag til nye traseer som bør utredes. I tillegg er også flere instanser opptatt av at Lyse Elnett 

redegjør bedre for en overordnet nettplan for Ryfylke sett i sammenheng med meldte tiltak.  
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3 NVEs vurdering av krav til utredninger 

Utredningsprogrammet er spesifisert i et eget brev av i dag med NVE ref. 201834746-32, og er en 

arbeidsbeskrivelse på det NVE mener må utredes før det kan søkes konsesjon for tiltaket energiloven. 

NVEs veileder for søknad om anleggskonsesjon etter energiloven skal brukes som hjelpemiddel for å 

få nærmere veiledning om omfanget av utredninger og krav for eksempel knyttet til kartkvalitet, 

definisjon av anleggsveier mm. Veilederen finnes her: 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_04.pdf. Utredningsprogrammet dekker 

utredningskravene etter forskrift om konsekvensutredninger og energiloven. 

NVE har gjennom høring av forslaget til utredningsprogram mottatt innspill til utredninger som kreves 

gjennomført, i tillegg til de Lyse Elnett har foreslått. Det har kommet innspill til konkrete temaer som 

kreves utredet, blant annet en samlet nettplan for Ryfylke, luftsportsinteresser, Longhammeren 

hyttefelt, virkninger for skogbruksinteresser, visualiseringer fra konkrete holdepunkt og flere nye 

traséforslag. Vi har vurdert alle innspillene nedenfor.  

Forslaget til utredningsprogram for ny (50) 132 kV kraftledning mellom Veland og Hjelmeland og 

innkomne merknader danner grunnlaget for drøftingen av hva som vurderes som beslutningsrelevante 

temaer. Vurderingen av temaer er bygget på disposisjonen i selve utredningsprogrammet.  

3.1 Innledning 

Innledningsvis i utredningsprogrammet spesifiserer NVE hva som skal legges til grunn for 

konsekvensutredningen. Formuleringene er generelle, og gjelder for alle utredningstemaene nevnt i 

utredningsprogrammet.  

3.2 Prosess og metode 

Kapitlet legger føringer for hvilken prosess og hvilke metoder som skal benyttes i utredningene.  

Datagrunnlag og metoder 

I utredningsprogrammet anbefaler NVE at det brukes standard metodikk, for eksempel 

Miljødirektoratets håndbøker, der dette er relevant. NVE forutsetter at Lyse Elnett benytter seg av 

relevante tilgjengelige kilder for de ulike utredningsteamene, også de som er nevnt i høringsinnspill, 

dersom disse er relevant og oppdatert.  

Lyse Elnett skal kort redegjøre for metoder og datagrunnlag som er benyttet i utredningene. De skal 

også opplyse om eventuelle problemer i innsamlingen av data, eller ved metoder som er brukt i 

utredningsarbeidet. Bakgrunnen for dette er å sikre at utredningene er av tilfredsstillende kvalitet og 

mest mulig etterprøvbare. Vi forutsetter at Lyse Elnett samordner fagutredninger som utfyller 

hverandre, eller som må ses i sammenheng for å kunne belyse konsekvensene, eksempelvis landskap 

og friluftsliv  

NVE ber Lyse Elnett i nødvendig grad kontakte regionale myndigheter, berørte kommuner og 

interesseorganisasjoner i utredningsarbeidet. Tiltakshaver oppfordres videre til å ta kontakt med NVE 

før søknad med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell behandling. 

Avbøtende tiltak og transport  

Av avbøtende tiltak som bør vurderes, har NVE hovedsakelig mottatt innspill om alternative nye eller 

justerte traseer, rive eksisterende 50 kV ledning og skånsom skogrydding i trasé. 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_04.pdf
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NVE tar inn et generelt krav om at avbøtende tiltak skal vurderes for alle relevante tema. Kravet er gitt 

i innledningen i utredningsprogrammet. Avbøtende tiltak kan ha positive virkninger for et tema, men 

negative virkninger for et annet tema. Kamuflerende tiltak vil for eksempel redusere de visuelle 

virkningene, men samtidig gjøre ledningen mindre synlig for luftfart og fugl. Vurderingen av 

avbøtende tiltaket skal derfor inngå under de temaene som påvirkes. Lyse Elnett skal vurdere 

avbøtende tiltak, som fuglemerking, kamuflerende tiltak, skånsom skogrydding, alternative mastetyper 

og tiltak/tilrettelegging nær friluftslivsområder. Vi har i utredningsprogrammet inkludert at 

traséjustering/nye traseer skal vurderes som alternativer til de som er meldt, og dette er også å oppfatte 

som mulig avbøtende tiltak. 

NVE har mottatt flere innspill som kommenterer at eksisterende 50 kV ledning må rives. NVE 

presiserer at meldt ledning kommer i tillegg til dagens 50 kV ledning, og skal ikke erstatte denne.  

Når det gjelder transport og hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres, forutsetter NVE at det 

redegjøres for hovedtrekkene, og at det gis en generell vurdering av anleggsarbeidet i 

konsekvensutredningen. Dette gjelder for eksempel behov for motorisert transport i utmark, 

nybygging av veier m.m. Permanent og midlertidig arealbruk skal beskrives i søknaden og vises på 

kart. NVE forutsetter at arealbruk i forbindelse med anleggene, herunder traseer og arealer som 

benyttes under anleggsarbeider og i drift, i all hovedsak skal være avklart gjennom 

konsesjonsprosessen.  

Når det gjelder avtaler om bruk av veier, vil NVE oppfordre Lyse Elnett til å samarbeide med 

grunneiere og rettighetshavere for å komme frem til gode løsninger for transportbehovet.  

3.3 Beskrivelse av anleggene 

Begrunnelse for tiltaket og beskrivelse av 0-alternativet 

NVE har satt krav om begrunnelse for tiltakene, der både tekniske og økonomiske argumenter skal 

inngå. Det skal gis en beskrivelse av situasjonen, herunder forsyningssikkerhet og påvirkning for 

industri/næring, dersom de planlagte tiltakene ikke realiseres, også kalt 0-alternativet. Dette gir et 

viktig sammenligningsgrunnlag for de vurderingene som skal gjøres når NVE konsesjonsbehandler 

anleggene. 

Beskrivelse av alternativer 

NVE har satt krav om at Lyse Elnett skal beskrive tiltakene, inkludert nødvendige bianlegg som veier, 

riggplasser, massedeponi osv. Både vurderte og omsøkte alternativer skal beskrives og vises på kart.  

Systemløsning 

Valg av systemløsning skal begrunnes. Andre vurderte systemløsninger som ivaretar behovet skal 

beskrives. Herunder skal fordeler og ulemper ved ulike systemløsninger beskrives. Vurdering av 

systemløsning må ses i sammenheng med beskrivelse av 0-alternativet.  

Flere høringsinnspill ber om at Lyse Elnett begrunner behovet for meldte tiltak og ser dette i 

sammenheng med en overordnet plan for videre nettutvikling i Ryfylke. Lyse Elnett har foreslått et 

eget underpunkt i kapittelet for valg av systemløsning, som inkluder spesifikt dette. NVE har inkludert 

dette punktet i det fastsatte utredningsprogrammet under punkt 3.  
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Teknisk/økonomisk vurdering 

Lyse Elnett skal fremlegge teknisk-økonomiske vurderinger av de ulike systemløsningene. Det skal 

begrunnes hvorfor den planlagte systemløsningen anses som det samfunnsmessige mest rasjonelle 

alternativet. De vurderte systemløsningene skal vurderes opp mot 0-alternativet.  

Eventuelle ikke-prissatte virkninger skal beskrives. Usikkerhet i beregningene skal belyses, 

eksempelvis konsekvenser dersom en annen effektutvikling enn forutsatt, inntreffer.  

Oppsummeringen skal inneholde estimat for investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, endring i 

tapskostnader og avbruddskostnader for alle vurderte systemløsninger, inkludert 0-alternativet.  

Sikkerhet og beredskap  

NVE har satt krav om at det skal beskrives om virkningene av anleggene, eller skade på anleggene, 

kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for samfunn eller miljø. Dimensjonering og plassering av anleggene 

med tanke på fremtidige ekstremværhendelser skal beskrives og vurderes. I dette kapittelet skal også 

klimalaster, fare for ising, vindforhold, skred- og rasfare vurderes på relevante strekninger. Potensiell 

risiko for skade på nærliggende bebyggelse skal utredes. 

Skjema for klassifisering av anlegg skal følge søknaden. Det gjøres oppmerksom på at klassifisering 

av anlegg og enlinjeskjema er fortrolig informasjon og unntatt offentlighet, og skal ikke beskrives i 

offentlige dokumenter. Dokumenter som er unntatt offentligheten merkes, og legges som vedlegg til 

konsesjonssøknaden. 

3.4 Transformatorstasjoner 

Lyse Elnett Nett melder om nye Hjelmeland transformatorstasjon, og har skissert tre alternative 

plasseringer av stasjonen i meldingen (se figur 2).  

 

Figur 2: Alternative plasseringer av nye Hjelmeland transformatorstasjon. Kilde: Lyse Elnett, 2018. 
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Oskar Ommundsen skriver i sin uttalelse at han er berørt grunneier på alternativ 1 og 3. Ommundsen 

mener alternativ 1 er en uheldig plassering av ny transformatorstasjon, da alternativet ligger på 

flatmark egnet for dyrking. Dersom denne plasseringen velges, vil han miste en viktig ressurs både 

med hensyn til fòr og gjødsling. Alternativ 1 ligger også på en av Ommundsens få plasser hvor han 

kommer til med traktor på flatmark. Hans eiendom er liten i landbruksmålestokk, og Ommundsen er 

bekymret for videre drift dersom han mister en så viktig del av eiendommen. Han ber om at alternativ 

1 tas vekk fra videre vurdering og behandling. Ommundsen mener at alternativ 3 ikke vil komme i 

konflikt med landbruksinteresser, og at plasseringen er mer gunstig. Han påpeker at noe av arealet vil 

påvirke noe av beitearealet hans, men det er mye mindre enn alternativ 1.  

NVE vil sette krav til at alle tre meldte plasseringer av Hjelmeland transformatorstasjon utredes. Lyse 

Elnett velger selv hvilke alternativer de vil søke om konsesjon til. NVE vil sette krav til at 

lokaliseringene av omsøkte plasseringer av transformatorstasjonen visualiseres.  

Dersom øvrige transformatorstasjoner skal oppgraderes/ombygges eller bygges som følge av 

ledningen, skal de utredes og inngå i søknaden. 

3.5 Traséalternativer som skal vurderes i utredningsarbeidet 

Mange høringsinnspill ber om at flere av de meldte traséalternativene tas vekk og ikke utredes i 

forbindelse med konsesjonssøknaden. Begrunnelsene som blir fremlagt er varierte, men traseenes 

påvirkninger på naturmangfold, hyttefelt og bebyggelse er fremhevet. Hovedsakelig er det størst 

uenighet mellom høringspartene om traseen skal på nord eller sørsiden av Årdalsfjorden for å bygges 

inn til Årdal transformatorstasjon. 

Lyse Elnett har kommentert at det på nåværende tidspunkt ikke er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for 

å kunne fjerne noen av de meldte traséalternativene. NVE er enig i dette, men vil presisere at ikke alle 

traseene som skal utredes, nødvendigvis må omsøkes. Lyse Elnett må selv avgjøre og begrunne 

traseene som omsøkes. Dersom noen av alternativene som skal utredes vurderes å ha så store ulemper 

at de ikke er realistiske, kan disse tas ut av det videre utredningsarbeidet. Det skal da begrunnes 

hvorfor Lyse Elnett eventuelt ikke utreder disse fult ut. 

Nye foreslåtte trasèalternativer 

NVE har i høringen mottatt innspill til nye traseer eller justering av den meldte traseen. NVE har 

inkludert de fleste traseene. Nedenfor fremgår hvilke løsninger Lyse Elnett skal utrede videre, i tillegg 

til de traseene Lyse Elnett selv har meldt. Hvilket alternativ som ikke er inkludert, og NVEs 

begrunnelse av dette, fremgår i kapittel 3.7.  

3.5.1 Luftledningstraseer  

Longhammaren hytteforening og Longhammaren Utbyggingsselskap ber om at det utredes en 

alternativ trasé over Årdalsfjorden, på vestsiden av eksisterende luftspenn. Lyse Elnett foreslår å 

inkludere dette traséalternativet i utredningsprogrammet, og NVE har tilføyd dette under punkt 6. 

Silje Håvarstein, Anne E. Halsne og Helge Stuvik ber om at det vurderes en trasé øst for alternativ 1.2 

ved Ingvaldstadfjellet, Byrkjafjellet og Raunstølvatnet. Lyse Elnett foreslår å inkludere dette 

traséalternativet i utredningsprogrammet, og NVE har tilføyd dette under punkt 6. 
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3.5.2 Jordkabel 

NVE har mottatt innspill fra flere beboere på Veland som ber om at Lyse Elnett legger meldte 

kraftledning i jordkabel ut fra Veland transformatorstasjon. NVE har også mottatt innspill som ber om 

at det vurderes bruk av jordkabel på nordsiden av Årdalsfjorden ved Mælslia og ned til Årdal 

transformatorstasjon. Lyse Elnett kommenterer at de kan gjøre en generell teknisk/økonomisk 

vurdering for mulighetene ved å benytte jordkabel på slike delstrekninger, men ikke kommentert 

overnevnte strekning spesielt. NVE understreker at krav om utredning av kabel som alternativ til 

luftledning skal gjenspeile de nasjonale prinsippene for bruk av kabel, nedfelt i Nettmeldingen (Meld. 

St. 14 2011-2012). Vi vil ut fra dette kun stille krav om at Lyse Elnett foretar en teknisk og økonomisk 

vurdering av jordkabel på de nevnte strekningene.  

3.6 Tiltakets virkninger for miljø og samfunn 

3.6.1 Landskap og visualiseringer  

Hvordan kraftledningen vil påvirke landskapet og hvor synlig den vil være fra ulike områder, er et 

viktig vurderingstema i konsesjonsbehandlingen. Mange høringsparter er bekymret for hvordan meldte 

tiltak vil se ut i landskapet som blir berørt.  

NVE vil i utredningsprogrammet sette krav om at Lyse Elnett beskriver landskapet i de berørte 

områdene. De skal omtaler landskapstyper og hvordan anleggene kan påvirke landskapsverdiene og 

opplevelsen av landskap, natur- og kulturmiljø. Vurderingen skal ta hensyn til eksisterende inngrep, 

som for eksempel parallelle kraftledninger. Med anlegg menes kraftledning, transformatorstasjoner, 

veier, riggplasser, massedeponier og eventuelle andre permanente bianlegg som er nødvendig for 

gjennomføring av tiltaket. NVE stiller også krav om at landskapet skal beskrives i henhold til 

Nasjonalt referansesystem for landskap.  

 

Bruk av visualiseringer er en viktig del av vurderingen av de visuelle virkningene. NVE mener at 

visualiseringer gir god innsikt i hvordan en kraftledning/transformatorstasjon vil påvirke landskapet. 

Visualisering bidrar også til at berørte interesser lettere kan forstå størrelsesforhold mellom 

kraftledninger og omgivelsene, i tillegg til å se hvor traseene planlegges. NVE setter alltid krav om 

visualiseringer i forbindelse med utredning av store kraftledninger. På bakgrunn av høringsuttalelser 

og egne vurderinger, vil NVE be Lyse Elnett om at kraftledningen visualiseres spesielt på følgende 

steder: 

- Kraftledningen sett fra Longhammeren hyttefelt, Stenviksfjellet og Bedfjellet. 

- Kraftledningen ut fra Veland transformatorstasjon sett fra bebyggelsen på Veland. 

- Kraftledningen ned Svadberg sett fra nedre Årdal.  

- Fjordspennmastene ved Årdalsfjorden 

NVE ber også om at Lyse Elnett i samarbeid med berørte kommuner vurderer representative 

fotostandpunkt langs traseene. Aktuelle områder kan være fra bebyggelse, ferdselsårer, særlige viktige 

friluftsområder og kulturmiljøer som blir berørt av tiltakene. Dersom det søkes alternative traseer skal 

kravene om visualisering være dekkende også for disse.  

3.6.2 Kulturminner og kulturmiljøer  

NVE ber i utredningsprogrammet om at både kulturminner og kulturmiljøer beskrives, verdivurderes 

og vises på kart. Utredningen skal blant annet benytte Riksantikvarens veileder om kulturminner og 
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kulturmiljø i konsekvensutredninger. NVE mener at dette vil gi god informasjon om hvilke virkninger 

anleggene kan få for kulturminner og kulturmiljø. 

Fylkeskommunen skriver at Lyse Elnett må hente informasjon om kulturminner og kulturmiljø fra 

kommunen, sogelag, fortidsminneforeningen og andre lokale kilder. De påpeker også at kommunen 

har en egen kulturminneplan som må gjennomgås. NVE mener dette vil gi god informasjon om hvilke 

virkninger anleggene kan få for kulturminner og kulturmiljøer, og vil stille krav til at Lyse Elnett 

benytter disse kildene. Fylkeskommunen ber også om at det gjennomføres arkeologiske registreringer 

før konsesjonsvedtak, slik at resultatene fra registreringene innarbeides i konsekvensutredningen. 

Disse registreringene må gjennomføres av en fagperson innenfor arkeologi. NVE vil ikke kreve at 

dette gjennomføres som en del av utredningen. NVEs begrunnelse av dette fremgår i kapittel 3.7. NVE 

anbefaler imidlertid Lyse Elnett å vurdere om det er fornuftig å gjennomføre § 9-undersøkelsene 

parallelt med/som en del av utredningene etter forskrift om konsekvensutredninger, dersom potensialet 

for funn vurderes som stort på enkeltstrekninger eller på transformatorstasjonstomtene. 

Lyse Elnett foreslår på bakgrunn av fylkeskommunens innspill at det skal lages visualiseringer dersom 

spesielt viktige kulturminner eller kulturmiljøer kan bli berørt, og at aktuelle kulturminner og 

kulturmiljø skal velges i samråd med Rogaland fylkeskommune. NVE mener visualiseringer vil bidra 

til å gi et godt beslutningsgrunnlag, og vil tilføye dette punktet i utredningsprogrammet.  

I en eventuell konsesjon vil det settes vilkår om utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplaner, og 

slike detaljplaner godkjennes ikke av NVE før det er gjennomført kulturminneundersøkelser etter 

kulturminnelovens § 9. Mastepunkt fastsettes normalt ikke i et konsesjonsvedtak, og det er derfor 

mulig å unngå direkte konflikt med kulturminner gjennom tilpasninger i detaljplanleggingen. 

Kulturminneinteressene vil således bli ivaretatt selv om det ikke gjennomfører § 9 undesøkelser før 

konsesjonsvedtak er fattet. Kunnskap om potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredede 

kulturminner, i tillegg til dokumentasjon om kjente eksisterende kulturminner og kulturmiljøer, vil 

danne et godt nok beslutningsgrunnlag. 

3.6.3 Friluftsliv 

NVE har i utredningsprogrammet stilt krav om at det skal redegjøres for viktige friluftslivsområder 

som berøres av anleggene og at dagens bruk av områdene skal beskrives.  

NVE har mottatt innspill fra flere høringsparter som er bekymret for hvordan meldte traséalternativer 

vil få negative virkninger for luftsportsinteresser (paraglider/hangglider) som utøves over Staurland, 

Eggjabø, Grashammar og Ingvaldstadfjellet. NVE har i utredningsprogrammet spesifisert at 

luftsportsaktiviteter skal inkluderes.  

Det er også kommet innspill om turstier ved Ognen, Medåsen og Helgaknute, som kan bli berørt av 

meldte traséalternativer. I punktet som omhandler friluftsliv, setter NVE krav om at Lyse Elnett må 

beskrive dagens bruk av friluftslivsområder og redegjøre for viktige friluftsområder som kan bli berørt 

av anleggene. Dette gjelder både i anleggsfasen og i driftsfasen. NVE mener således at 

utredningsprogrammet dekker krav til utredning av viktige friluftslivsområder som fremmet i 

høringsinnspillene. 

3.6.4 Naturmangfold  

Gjennom høringen av meldingen har NVE mottatt flere innspill som omhandler naturmangfold som 

kan bli berørt av de meldte anleggene.  
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Norsk ornitologisk forening (NOF) ber om at konsekvenser for rødlistede fuglearter dokumenteres, og 

at det blir gjennomført feltundersøkelser i hekkeperioden til disse artene. NOF ber også om at det 

utredes hvilke områder som er særlig artsrike. NOF påpeker at alternativ 1.2 kan berøre urørte og 

artsrike naturområder med flere sjeldne fuglearter. Spesielt mener de det bør utredes om det er hubro i 

eller nær området som kan bli berørt av alternativ 1.2. Også området sør for Årdalsfjorden må utredes, 

og da spesielt med hensyn til elvedeltaet og i liene ned mot Svadberg, mener NOF. Flere andre 

høringsinstanser ber også om en utredning av hvordan omsøkte kraftledning vil påvirke fugl i de 

områdene ledningen skal gå i, og mulige avbøtende tiltak for dette. Noen spesifikke fuglearter som blir 

nevnt i forbindelse med utredning for fugl er storfugl, vandrefalk, musvåk, havørn, kongeørn og 

hubro. NVE har inkludert fugl som et eget avsnitt i utredningsprogrammet. Her skal Lyse Elnett blant 

annet vurdere hvordan tiltaket kan påvirke artenes adferd og bestand gjennom forstyrrelser, 

redusert/forringet økologisk funksjonsområde, kollisjoner og elektrokusjon. Også kartlegging av fugl 
skal gjøres på hensiktsmessig tid av året med hensyn til hekketider og ev. trekk. NVE mener 

utredningsprogrammet dekker kravene som fremkommer fra de mottatte høringsinnspillene som 

omhandler fugl.  

Flere høringsinstanser påpeker at kartlegging av konsekvenser for naturmangfold er viktig. NVE har 

satt krav til at Lyse Elnett skal utarbeide en oversikt over eventuelle verdifulle naturtyper og arter, 

prioriterte arter og utvalgte naturtyper som kan bli vesentlig berørt av anleggene. NVE vil også stille 

krav om at viktige områder og lokaliteter for naturmangfold vises i kart. Kravene fra 

høringsinstansene om utredning av naturmangfold er etter NVEs vurdering tilstrekkelig dekket av 

utredningsprogrammet. Det er viktig å påpeke at utredninger av virkninger av kraftledninger og 

transformatorstasjoner ikke vil gi en generell kartlegging av naturmangfoldet verken i traseene eller i 

omkringliggende områder. Utredningene skal gi beslutningsrelevant informasjon, og det skal 

fokuseres på truede og sårbare arter, som av erfaring forventes å bli påvirket av denne type anlegg.  

3.6.5 Arealbruk  

NVE har mottatt innspill fra Longhammaren utbyggingsselskap om fremtidig utvikling av 

Longhammaren hyttefelt. NVE ber i utredningsprogrammet Lyse Elnett vurdere eventuelle virkninger 

for eksisterende og planlagte tiltak som for eksempel bolig-, hytte- og industriområder skal vurderes, 

herunder forholdet til planer om utvikling av Longhammeren Hyttefelt. 

Flere høringsinnspill kommenterer at meldte tiltak direkte eller indirekte kan båndlegge areal som 

medfører at verdien på arealet synker. Lyse Elnett kommenterer at de vil erstatte eventuelle 

økonomiske tap som berørte eiendommer påføres i henhold til gjeldende praksis. I 

utredningsprogrammet ber NVE om at Lyse Elnett beskriver hvor mye og hva slags areal som 

båndlegges av anleggene. Vi ber også om at de redegjør for generelle prinsipper og fremgangsmåte for 

erstatning av grunn og rettigheter. 

3.6.6 Nærings- og samfunnsinteresser  

Lokalt næringsliv  

NVE vil i utredningsprogrammet inkludere et punkt om lokalt næringsliv. Lyse Elnett skal beskrive 

hensynet til lokalt og regionalt næringslivet, sysselsettingseffekter, nytteverdi i form av økt tilgang på 

strøm og bedre forsyningssikkerhet skal vurderes for lokal næringsutvikling. Dette må ses i 

sammenheng med utredningene som gjøres under de teknisk-økonomiske vurderingene av tiltaket.  
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Reiseliv  

NVE vil i utredningsprogrammet inkludere et punkt om reiseliv. Lyse Elnett skal beskrive den 

eksisterende reiselivsnæringen i området, og vurdere hvilke virkninger anleggene eventuelt kan få for 

reiselivet.  

Landbruk  

Flere høringsparter kommenterer at meldte traséalternativer vil påvirke skogbruket deres, både når det 

gjelder generelle driftsulemper, juletreproduksjon, innmarks- og utmarksbeiter og jordbruk. NVE ber i 

utredningsprogrammet Lyse Elnett om å beskrive landbruksaktiviteter som blir vesentlig berørt av 

tiltaket. Virkninger for jord- og skogbruket, herunder driftsulemper, type skogareal som berøres og 

virkninger for produksjon, og hvordan virke skal tas ut skal beskrives.  

Tekniske anlegg og kommunikasjonssystemer  

Det skal vurderes om anlegget gir konsekvenser for Forsvarets anlegg. Nærføring eller kryssing av 

fylkes- og riksveier, med konsekvenser og eventuelle tilpasninger i anleggs- og driftsfasen skal 

vurderes. 

Luftfart  

NVE vil i utredningsprogrammet inkludere et punkt om luftfart. Det skal vurderes om anlegget utgjør 

hindringer for luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og helikopter. Behovet for merking av luftspenn 

skal redegjøres for jf. tidligere omtale av avbøtende tiltak.  

Infrastruktur  

NVE har i utredningsprogrammet satt krav om at Lyse Elnett skal beskrive virkninger for eksisterende 

eller planlagt infrastruktur, som f.eks. påvirkning av fylkes- og/eller riksveier.  

Elektromagnetiske felt  

NVE har mottatt innspill fra beboere på Veland og i Årdal, som er bekymret for hvordan magnetiske 

felt vil kunne påvirke beboere. I tråd med anbefalte utredningsnivå fra Statens strålevern, vil NVE 

sette krav om at Lyse Elnett kartlegger om det finnes bygg som vil bli eksponert for elektromagnetiske 

felt over 0,4 mikrotesla i årsgjennomsnitt. Denne magnetfeltverdien er ikke en tiltaksgrense eller en 

absolutt grenseverdi, men et utredningsnivå. Det skal fremgå hvilke typer bygninger (boliger, 

fritidsboliger, skoler, barnehager og andre bygg) som eventuelt vil få magnetfeltverdier over 

utredningsnivået. Omfanget av eksponeringen skal beskrives og tallfestes. Dersom bygg får 

magnetfeltverdier over utredningsnivået på 0,4 mikrotesla, skal det vurderes tiltak for å redusere 

feltene til under 0,4 mikrotesla. Med bygg menes i denne sammenheng boliger, skoler og barnehager.  

Forurensing  

Longhammaren hytteforening ber spesielt om at vindstøy fra luftspennet over Årdalsfjorden utredes. 

NVE har i utredningsprogrammet et krav om at støy fra kraftledningen skal beskrives, og vi anser 

dette som dekkende. 

Utslipp og avrenning  

NVE har i utredningsprogrammet satt krav om at kilder til forurensing fra anleggene, som f.eks. 

avrenning fra kreosotstolper og oljegruber i transformatorstasjoner skal vurderes, og risiko for 

forurensing vurderes.  
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For transformatorstasjonen skal faren for utslipp vurderes for alle omsøkte løsninger. Dersom det 

søkes om et luftisolert anlegg, skal mengden av olje angis, og dersom det søkes om gassisolert anlegg, 

skal mulige konsekvenser av bruk av SF6-gass vurderes.  

Drikkevann og vannmiljø  

Det skal vurderes om anleggene vil ha virkninger for drikkevanns- eller reservevannkilder. Dersom det 

er fare for at anleggene påvirker drikkevanns- eller reservevannkilder, skal aktuelle tiltak beskrives.  

3.7 Utredningskrav som ikke er inkludert i utredningsprogrammet 

Noen høringsinstanser har fremmet krav om utredninger som NVE mener ikke er beslutningsrelevante 

for å avgjøre konsesjonssaken. Følgende krav er ikke tatt med i utredningsprogrammet og NVE vil 

ikke kreve at Lyse Elnett skal utrede disse nærmere. 

- Uavhengig fagrapport om systemløsning: Longhammaren Utbygningsselskap ber om at det 

utarbeides en uavhengig fagrapport som utreder nettbehovet i Hjelmeland og Årdal, samt 

innvirkning av de forskjellige alternativer. NVE viser til punkt 2 og 3 i det fastsatte 

utredningsprogrammet som omhandler begrunnelse for tiltaket, beskrivelse av anleggene og 

teknisk/økonomisk vurdering. Lyse Elnett er regional utredningsansvarlig for kraftsystemet i dette 

området, og er de som først og fremst skal avdekke behov for nettutbygging i sitt ansvarsområde. 

Lyse Elnetts utredninger blir sendt på offentlig høring, der blant annet andre berørte nettselskap 

og Statnett får anledning til å komme med innspill. Til slutt er det NVEs oppgave å foreta en 

selvstendig vurdering av Lyse Elnett utredninger og begrunnelse for tiltaket, før vi fatter et 

konsesjonsvedtak. 

- Kulturminneundersøkelser etter kulturminneloven § 9: Fylkeskommunen skriver at undersøkelser 

etter § 9 i kulturminneloven skal gjennomføres som en del av utredningen. NVE følger en etablert 

praksis med at registreringer etter kulturminneloven § 9 gjennomføres etter at eventuell konsesjon 

er gitt. Det er etter vår oppfatning unødvendig ressursbruk å kreve gjennomføring av § 9-

undersøkelser før konsesjon er gitt, da det på søknadstidspunktet ofte foreligger flere alternative 

traseer. Denne vurderingen er også knyttet til at traseene ikke er planlagt i detalj og mastepunkter 

på en kraftledning kan i detaljplanleggingen tilpasses for å unngå direkte konflikter. Dette gjøres 

etter at konsesjon er gitt. Det er kostbart og lite formålstjenlig å foreta utgravinger og prøvestikk 

før en vet hvilke traseer og punkter som faktisk blir direkte berørt. NVE mener at en kartlegging 

av kjente kulturminner og vurdering av potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredede 

kulturminner, vil gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for vurderingen av virkninger for 

kulturminner. NVE mener dette er i tråd med føringer i forskrift om konsekvensutredninger, som 

sier at konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 

oppdatering av denne, jf. § 7.  

4 Oppsummering 

På bakgrunn av melding med forslag til utredningsprogram, møter, innkomne merknader og egne 

vurderinger har NVE fastsatt utredningsprogram for den planlagte 50 (132) kV kraftledningen 

Veland–Hjelmeland, se eget brev NVE ref. 201834746-32. 

Når det gjelder de ulike fagtemaene som skal utredes, har NVE tatt utgangspunkt Lyse Elnetts 

foreslåtte utredningsprogram, tidligere fastsatte utredningsprogram for denne type tiltak og de 

innspillene som NVE har mottatt gjennom høringen av meldingen. I tillegg til de traseene Lyse Elnett 
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har foreslått, krever NVE at de vurderer enkelte traséjusteringer og alternative traseer, som det har 

kommet innspill på i høringsprosessen.  

NVE har inkludert de fleste, konkrete kravene som er mottatt gjennom den offentlige høringen av 

meldingen. Vi har ikke tatt inn krav om kulturminneundersøkelser etter kulturminneloven § 9 som en 

del av utredningen, eller krav om en uavhengig vurdering av nettbehovet i regionen. 

NVE understreker at informasjonen som fremkommer i en søknad etter energiloven med tilhørende 

utredninger basert på dette utredningsprogrammet, vil utgjøre beslutningsgrunnlaget for NVEs 

konsesjonsavgjørelse, sammen med de høringsinnspill vi mottar gjennom den offentlige høringen. 

NVE mener dette vil gi et godt grunnlag for å vurdere om det er behov for anleggene og vurdere 

virkningene av anleggene.  
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Vedlegg A – Sammenfatning av høringsuttalelser 

Meldingen med forslag til utredningsprogram ble sendt på høring 19. juni 2018. Fristen for å komme 

med merknader ble satt til 20. september 2018. Strand og Hjelmeland kommune ble bedt om å legge 

meldingen ut til offentlig ettersyn. Den offentlige høringen av meldingen ble kunngjort etter gjeldende 

regler i avisene Ryfylke og Strandbuen i uke 32 og 33, og i Norsk lysingsblad i uke 32.  

Følgende instanser fikk meldingen på høring:  

Hjelmeland kommune, Strand kommune, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, 

Avinor AS, Fortidsminneforeningen Rogaland fylkesavdeling, Forum for natur og friluftsliv Rogaland 

Friluftslivets Fellesorganisasjon, Hjelmeland turlag, Landbruksdirektoratet, Luftfartstilsynet, 

Mattilsynet, Miljødirektoratet, Natur og Ungdom - Rogaland fylkeslag, Naturvernforbundet i 

Rogaland, Naturvernforbundet i Strand, Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland, Norges 

naturvernforbund, Norges Skogeierforbund, Norkring AS v/Terje Nordtorp, Norsk Ornitologisk 

Forening Rogaland, Norskog, Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, Rogaland Bondelag, Ryfylke 

friluftsråd, Statens Strålevern, Statens Vegvesen - region vest, Statnett SF, Statskog Sør-/Vestlandet 

Stavanger og Rogaland jeger og fiskeforening (SRJF), Stavanger Turistforening Hovedkontor. 

Lyse Elnett orienterte berørte grunneiere og tekniske etater om meldingen og om fristen for å komme 

med uttalelser.  

Innkomne merknader 

NVE mottok 23 høringsuttalelser til meldingen. Samtlige uttalelser er sammenfattet under. Lyse Elnett 

kommenterte uttalelsene i brev av 30. oktober 2018. Kommentarene fra søker er sammenfattet under 

de respektive uttalelsene. 

Kommunale og regionale myndigheter 

Strand kommune skriver i brev av 13. september 2018 at de ikke har forslag til andre traseer enn de 

som er meldt. Kommunen mener også det foreslåtte utredningsprogrammet er tilstrekkelig for å ta 

stilling til ny kraftledning mellom Veland og Hjelmeland. De har derfor ingen ytterligere merknader til 

meldingen fra Lyse Elnett og det foreslåtte utredningsprogrammet. 

Lyse Elnett kommenterer «at de tar kommunen innspill til etterretning.» 

Hjelmeland kommune skriver i brev av 18. september 2018 at de ikke har merknader til det foreslåtte 

utredningsprogrammet for den meldte kraftledningen. De påpeker at utredningsprogrammet må ha 

fokus på sikker forsyning av strøm til Årdal, og at det er nødvendig med en ny regionalnettledning inn 

til Veland. 

Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder den samlede nettutviklingen i området vises til forslag 

til utredningsprogram, hvor det fremgår at «Det skal gis en beskrivelse av de planene selskapet har for 

den videre nettutviklingen i Ryfylke som helhet, samt hvordan tiltaket passer inn i disse planene.» Basert 

på høringsinnspillet foreslår vi at dette presiseres noe, og at det settes inn et tillegg under beskrivelse 

av anlegget, 4. kulepunkt:  

 

- Det skal spesielt vurderes hvordan reserve inn mot Hjelmeland kommune kan løses ved et 

eventuelt utfall på en ny forbindelse. Videre skal planene for fremtidig forsyning av Årdal 

synliggjøres spesielt.» 
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Rogaland fylkeskommune skriver i brev av 18. september at alle de meldte traséalternativene berører 

regionalt viktig landskap som inneholder kulturminner. Alternativ 1.2 og 1.2.6 vil også berøre 

verdifullt kulturlandskap. Flere av alternativene vil også gå nær verneverdig bygg og bebyggelse, 

særlig i områdene vest for Riskadalsvatnet og Svadberg. I Hjelmeland kommune kan ledningen også 

berøre viktige kulturminner/miljøer i blant annet Årdal, Riskadal og Ingvaldstad. Fylkeskommunen 

nevner videre konkrete automatisk freda kulturminner i disse tre områdene. Oppsummert mener 

fylkeskommunen at de mest konfliktfulle traséalternativene vil være alternativ 1.2.2 og 1.2.3 på 

strekningen ved Svadberg, samt 1.2, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 og 1.2.9 på Riskadal og Ingvaldstad. Ellers 

minner fylkeskommunen om undersøkelsesplikten i kulturminneloven, og aktuelle tiltak med hensyn 

til dette.  

Når det gjelder Årdal transformatorstasjon, påpeker fylkeskommunen om at det ligger et stort 

kulturminne av nasjonal verdi et stykke nordvest for stasjonen, og dersom stasjonen skal utvides må 

denne hensyntas. Fylkeskommunen forutsetter også at Lyse Elnett utarbeider en MTA-plan dersom det 

meddeles konsesjon.  

Hvis Lyse Elnett i fremtiden vil rive eksisterende kraftledning, påpeker fylkeskommunen også at et av 

mastefestene på Flathetland står på et automatisk freda kulturminne. Dette vil utløse plikt om 

dispensasjonsvedtak fra Riksantikvaren dersom tiltak skal gjennomføres.  

Når det gjelder utredningsprogrammet for meldte tiltak, ber fylkeskommunen om at Lyse Elnett 

visualiserer virkningen av tiltakene for kulturminner, kulturmiljø og landskap, gjerne med 

fotomontasjoner. Fylkeskommunen forutsetter videre at Lyse Elnett engasjerer en konsulent med 

kulturminnekompetanse for foretar befaringer i tiltaksområdene for undersøkelse av nyere tids 

kulturminner. De ber også om at Lyse Elnett henter inn informasjon om kulturminner og kulturmiljø 

fra kommunen, sogelag, fortidsminneforeningen, etc. Hjelmeland kommune har også en egen 

kulturminneplan som må gjennomgås.  

Til slutt ber fylkeskommunen om at det gjennomføres arkeologiske registreringer før 

konsesjonsvedtak, slik at resultatene fra registreringene innarbeides i konsekvensutredningen. Disse 

registreringene må også gjennomføres av en fagperson innenfor arkeologi. 

Lyse Elnett kommenterer «at det vil gjøres en egen fagutredning når det gjelder tema kulturminner 

og -miljø, som vil dekke både nyere tids kulturminner og automatisk fredede kulturminner. I 

sammenheng med fagutredning for landskap, friluftsliv og reiseliv vil det gjøres en visualisering av 

påvirkningen fra linjetraseer på utvalgte viktige kulturminner. Det vil være en dialog med Rogaland 

Fylkeskommune om dette utvalget. Det foreslås på denne bakgrunn at utredningstema kulturminner og 

kulturmiljø kulepunkt 5 endres til:  

- Det skal lages visualiseringer dersom spesielt viktige kulturminner eller kulturmiljøer kan bli 

berørt. Aktuelle kulturminner og kulturmiljø skal velges i samråd med Rogaland fylkeskommune. 

Når det gjelder Årdal transformatorstasjon, så er ikke denne omfattet av det meldte prosjektet. Lyse 

Elnett tar til etterretning kommentarer vedrørende eventuell riving av eksisterende 50 kV forbindelse, 

og ser det som naturlig at dette tas opp på et senere tidspunkt i forbindelse med en fremtidig søknad 

for slik riving. Vi vil også ta med oss de innspill som gis angående konfliktgrad med kulturminner og 

kulturmiljø for ulike trasealternativer. 

Rogaland fylkeskommune viser til at § 9-registreringer bør gjennomføres så tidlig som mulig i 

prosessen, men senest i forbindelse med høring av konsesjonssøknaden siden kulturminner er et av 

flere miljøhensyn/ allmenne interesser som skal vektlegges når det vurderes konsesjon for energitiltak. 
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Lyse Elnett mener at tilstrekkelig kunnskap om hvilke kulturminner som blir berørt vil fremkomme 

gjennom de fagutredninger som gjennomføres i forbindelse med konsekvensutredningen. Dersom alle 

løsninger skal utredes til et tilsvarende nivå før høring av søknad og konsekvensutredning, vil dette 

vesentlig øke tidsbruk og kostnader ved gjennomføring av prosjekter. Lyse Elnett mener det er riktig at 

det i forbindelse med forarbeidet til en søknad gjennomføres konsekvensutredninger for fagtemaet, i 

hovedsak basert på eksisterende kunnskap supplert med eventuelle nye data fra feltbefaringer. Lyse 

Elnett bestiller normalt § 9-undersøkelser mens konsesjonssøknaden er under behandling. Eventuelle 

funn vil da kunne håndteres i forbindelse med en MTA-plan, men kan også resultere i en 

endringssøknad eller søknad om frigivelse dersom konfliktene synes store med hensyn til automatisk 

fredede kulturminner.» 

Interesseorganisasjoner 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avdeling Rogaland, skriver i brev av 20. september 2018 at ny 

kraftledning bør følge eksisterende trasé mellom Hjelmeland og Veland. De ber også om at Lyse 

Elnett gjør en ytterligere og mer begrunnet vurdering av behovet av en ny kraftledning. NOF etterlyser 

at meldingen burde inneholdt færre eller mer forenklete traséalternativer, for å sammenlikne fordeler 

og ulemper mellom de ulike traseene. Slik NOF foreløpig vurderer det vil alternativ 1.0 ha færre 

negative virkninger for landskap, friluftsliv og naturverdier, enn alternativ 1.1 og 1.2 Spesielt vil 

alternativ 1.2 medføre fragmentering av sammenhengende naturområder ved Almåsen/Hetlelifjellet og 

ved Hesthei/Vårefjellet.  

NOF ber om at det fastsatte utredningsprogrammet krever at Lyse Elnett dokumenterer eventuelle 

negative konsekvenser for rødlistede arter i området, og at det i den forbindelse også blir gjennomført 

feltundersøkelser i hekkeperioden til disse artene. Ifølge NOF er det gjort observasjoner av et stort 

antall rødlistede fuglearter langs de foreslåtte traséalternativene. Det vil derfor være viktig med 

grundige kartlegginger og konsekvensutredninger med hensyn til fuglelivet i disse områdene.  NOF 

ber videre om at det utredes hvilke områder som er særlig artsrike fugleområder som kraftledningen 

kan berøre, selv om det ikke ligger innenfor verneområder.  

Til slutt påpeker NOF at alternativ 1.2 kan berøre store deler med urørte og artsrike naturområder med 

flere sjeldne fuglearter. Spesielt bør det utredes om det er hubro i eller nær området som kan bli berørt 

av alternativ 1.2 Også området sør for Årdalsfjorden må utredes, og da spesielt med hensyn til 

elvedeltaet og i liene ned mot Svadberg. NOF mener det bør letes nøye etter traseer som medfører 

minst nye inngrep, og at således eksisterende traseer benyttes i størst mulig grad. 

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med 

naturmangfold for ulike trasealternativer. De anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder 

løsningsvalg for en fremtidig innmating til Årdal transformatorstasjon. Planen for videre nettutvikling 

i Ryfylke vil kunne bidra til å klargjøre disse forholdene. Når det gjelder spørsmål om behovet, så 

anser Lyse Elnett at dette vil dekkes av forslag til utredningsprogram pkt. 1 – Beskrivelse av anlegget. 

Lyse Elnett anser for øvrig de innspill som gjelder forekomsten av naturmangfold i området å være 

dekket av forslaget til utredningsprogram, men de vil ta med seg faginnspillet i det videre arbeidet.» 

Naturvernforbundet i Strand (NIS) skriver i brev av 1. september 2018 at det er viktig at ny 

kraftledning følger eksisterende trasé fra Veland til Hjelmeland for å minimalisere de negative 

virkningene for omgivelsene. NIS ber også om at alternativet med trasé fra Paddevatnet i Strand til 

Svadberg i Årdal bør legges vekk. Årsaken til dette er fordi området på sørsiden av Årdalsfjorden i 
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stor grad er fritt for tekniske inngrep. NIS nevner flere arter og viktige naturområder som blir berørt av 

en ny kraftledning, blant annet fugleliv (havørn, musevåk, vandrefalk), hjortevilt, Norsk Padde og 

gaupe. NIS påpeker også at en trasé ned Kammen eller Svadbergfjellet vil bli svært synlig fra Årdal, 

samtidig som den vil komme i konflikt med nærmiljøet (fastboende, jordbruk, fiskeinteresser, villaks i 

Årdalselva, kulturminner og vedtatt ny riksvei). På nordsiden av Årdalsfjorden skriver NIS at 

alternativ 2.0 vil dominere landskapsbildet rundt Helgaknutttjørna. NIS ber derfor om at Lyse Elnett 

utreder å legge ny kraftledning langs eksisterende trasé, med kabel mellom Mælslia og Årdal 

transformatorstasjon. Videre ber de om at traseen følger gammel trasé frem til Byrkja, og deretter 

følge alternativ 1.0 til Hjelmeland sentrum.  

Lyse Elnett «kommenterer at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer. De anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder 

løsningsvalg for en fremtidig innmating til Årdal transformatorstasjon. Planen for videre nettutvikling 

i Ryfylke vil kunne bidra til å klargjøre disse forholdene. 

Når det gjelder de øvrige forhold som påpekes vedr. konsekvenser for ulike samfunnsinteresser, så 

anses disse dekket av forslaget til utredningsprogram.» 

Longhammaren hytteforening skriver i brev av 12. september 2018 at de representerer grunneiere i 

Longhammaren hyttefelt i Nessa. Hytteforeningen er i utgangspunktet positive til økt 

forsyningssikkerhet til Hjelmeland. De er likevel bekymret for virkningene kraftledningen kan få for 

landskap, naturmangfold og turmiljø generelt, men også særlig for alternativ 1.0 og 2.0. Følgende 

innspill har hytteforeningen til meldingen med forlag til konsekvensutredning: 

- Konsekvensutredningen og utredningsprogrammet må organiseres slik at de nødvendige 

hensyn til miljø og samfunn blir belyst.  

- Traséalternativene Hjelmeland–Førre, Hjelmeland–Jørpeland, Hjelmeland–Suldal bør utredes 

samlet, og traseen som mer samfunnsøkonomisk lønnsom, har rasket fremdrift og som gir økt 

forsyningssikkerhet bør prioriteres. 

- En uavhengig fagrapport bør utrede nettbehovet i Hjelmeland og Årdal, samt innvirkningen av 

de forskjellige alternativene. 

- At det utarbeides en visualisering fra Longhammeren hyttefelt, Steinviksfjellet og Bedfjellet 

som inkluderer forskjellige mastealternativer. Turbøker og digitale kilder bør inkluderes i 

fagutredningen for å vurdere viktigheten av turområdene. 

- Visualisering av forskjellige aktuelle masteløsninger. 

- Utredning av støy for den nye kraftledningen som også inkluderer vindstøy fra luftspenn over 

Årdalsfjorden. 

- At det gjennomføres nødvendige feltundersøkelser i forbindelse med 

naturmangfoldutredningene for de forskjellige alternativene. 

- Redusert hogst i ryddefeltet bør utredes som avbøtende tiltak i svært synlige områder og hvor 

kraftledningen legges parallelt med annen kraftledningen.  

Hytteforeningen foreslår også et alternativ med luftspenn over Årdalsfjorden som går på vestsiden av 

eksisterende spenn, slik at traseen kommer lengre vekk fra hyttefeltet.  
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Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder fremtidig nettutvikling i Ryfylke, så vises til forslag til 

utredningsprogram pkt. 1 – Beskrivelse av anlegget. Dette vil dekke de ulike nettutviklingsalternativer 

som er aktuelle på kort og lang sikt. Det er for øvrig riktig at forsyningssituasjonen inn mot 

Hjelmeland vil være krevende frem til en ny forbindelse er etablert. Sammenhengen mellom den 

meldte forbindelsen og øvrige fremtidige tiltak i Ryfylke vil inngå som en del av 

konsekvensutredningen under dette punkt. 

Det fremmes et ønske om visualiseringer knyttet til flere punkter langs traseen. Basert på innspillet 

foreslår vi at utredningstema landskap og visualisering kulepunkt 3 endres til:  

- Anlegget skal visualiseres. Visualiseringene skal gi et representativt bilde av de utredede 

plasseringer av transformatorstasjoner og traseer. Det skal gjøres visualiseringer av utredede 

trasealternativer sett bl.a fra Longhammeren hyttefelt, Steinsviksfjellet og Bedfjellet. 

Visualiseringene skal gjøres med ulike aktuelle mastetyper på strekningen. 

Lyse Elnett gjør oppmerksom på at tremaster ikke er aktuelt å benytte for en ny 50 (132) kV 

forbindelse, jf. bl.a. meldingen kap. 3.5.3.1. 

Støymessige forhold, samt forhold knyttet til naturmiljø, anses å være tilfredsstillende dekket av 

forslag til utredningsprogram. Mulige avbøtende tiltak vil bli beskrevet i konsekvensutredningen, 

herunder fordeler, ulemper og kostnader knyttet til disse. 

Høringsparten foreslår en alternativ trase over Årdalsfjorden, på vestsiden av eksisterende luftspenn. 

Dette er en løsning som trolig vil bli dyrere enn meldte løsning, siden det vil bli minimum 1 kryssing 

ekstra av eksisterende 50 kV forbindelse i forhold til de meldte alternativet. Vi foreslår likevel at 

utredningsprogrammet pkt. 2 spesifiserer at det skal gjøres en teknisk-økonomisk vurdering av dette 

alternativet:  

- Hvis det gjennom høring av melding eller gjennom selve utredningsarbeidet fremkommer nye 

aktuelle trasealternativer, skal disse vurderes på samme nivå som de traseene som er meldt.  

Det skal her også gjøres en teknisk-økonomisk vurdering av; 

- Et alternativ på vestsiden av eksisterende forbindelse, fra Veland og frem til etter at man har 
krysset Årdalsfjorden.  

Løsninger som blir vurdert som uaktuelle skal beskrives, og det skal fremgå hvorfor man har valgt 

ikke å utrede alternativet videre.» 

Longhammaren Utbyggingsselskap AS skriver i brev av 13. september 2018 at de ber om en 

redegjørelse for hvorfor ikke ringløsning via Finnøy bygges først, slik at Lyse Elnett senere kan stå 

fritt til å bygge ny kraftledning i eksisterende trasé. De påpeker videre at et nytt spenn på østsiden av 

Årdalsfjorden vil komme i konflikt med hytteområdet og friluftslivinteresser i området. 

Utbyggingsselskapet informerer om at de har åtte usolgte regulerte og delvis fradelte tomter i 

Longhammaren hyttefelt, og er bekymret for at en ny kraftledning nært til tomtene vil påvirke 

salgsverdien kraftig og medføre utbygger store økonomiske tap. De forventer at Lyse Elnett i så fall 

kompenserer for verditapet på tomtene. Utbyggingsselskapet har lagt ved en kartskisse som viser en 

alternativ trasé på østsiden av fjordspennet. Dette vil medføre lengre avstand til hytte- og 

friluftslivsområdet, og ifølge selskapet lik avstand fra kraftledningen for hytteområdet på Sørskår og 

på Longhammaren. 
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Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder fremtidig nettutvikling i Ryfylke, så vises til forslag til 

utredningsprogram pkt. 1 – Beskrivelse av anlegget. Dette vil dekke de ulike nettutviklingsalternativer 

som er aktuelle på kort og lang sikt. Sammenhengen mellom den meldte forbindelsen og øvrige 

fremtidige tiltak i Ryfylke vil inngå som en del av konsekvensutredningen under dette punkt. 

Når det gjelder konsekvensene for eksisterende og fremtidig hyttebebyggelse ved Longhammaren, så 

vises til kommentar til uttale fra Longhammaren hytteforening når det gjelder visualisering av 

konsekvensene. Når det gjelder mulige økonomiske konsekvenser, så vil Lyse Elnett erstatte eventuelle 

økonomiske tap som berørte eiendommer påføres i henhold til gjeldende praksis. 

Høringsparten foreslår en alternativ trase over Årdalsfjorden, på vestsiden av eksisterende luftspenn. 

Det vises her til kommentarer til høringsuttalelse fra Longhammaren hytteforening.» 

Privatpersoner 

Jostein Olaus Holta skriver i brev av 19. september 2018 at han og flere grunneiere har hatt et møte i 

etterkant av orienteringsmøtet. Flere av grunneierne på møtet ytret ifølge Holta at de ønsket 

traséalternativ 1.0.2 realisert. Holta derimot ønsker heller at traséalternativ 1.0.1. blir bygget for å 

unngå en ledning over innmarkbeitet hans. Han planlegger blant annet å bygge ett nytt bygg på beitet, 

rett under der traséalternativ 1.0.2 er skissert. I tillegg mener han at en ny trasé etter alternativ 1.0.2 

opp mot Holteheia vil medføre høyere og bredere master, og slik sett bli ett større inngrep enn 

alternativ 1.0.1 Holta kan heller ikke se grunnlag for at steinuttak i Krofjellet vil komme i konflikt 

med alternativ 1.0.1 Til slutt påpeker han at en kraftledning over Holtaheia etter alternativ 1.0.1 vil 

unngå flere turstier.  

Holta sendte også inn ett innspill av 1. oktober 2018, der han påpekte at alternativ 1.0.2 vil stenge all 

fremtidig utnyttelse av heller i Helleberget. Derfor vil han og de seks andre grunneierne som eier sameiet 

«Helleberget», kreve full kompensasjon for de verdier som blir båndlagt dersom denne traseen bygges. 

 

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående traseløsning på Veland i 

den samlede vurdering av alternativene.  

Når det gjelder mulige økonomiske konsekvenser, så vil Lyse Elnett erstatte eventuelle økonomiske tap 

som berørte eiendommer påføres i henhold til gjeldende praksis. Omfanget av dette vil være avhengig 

av hvordan den enkelte eiendom blir berørt, og dette vil håndteres i direkte dialog med berørte 

parter.» 

Sigmund Hatløy skriver i brev av 18. september 2018 at den meldte kraftledningen vil medføre større 

og mer dominerende tremaster. Han mener det ikke er gjort godt nok rede for behovet for ny 

kraftledning, og at tiltaket ikke vil medføre økt forsyningssikkerhet. Han mener at alternativ 1.2 vil bli 

utsatt for klimalaster som økt snøfall og vind, enn det eksisterende kraftledning (alternativ 1.0) har. 

Det vil også bli vanskelig adkomst til alternativ 1.2 opp Svadbergslia. I tillegg mener han alternativ 

1.2 blir svært skjemmende og skadelig for landskapet og arealbruken i området, spesielt på Svadberg. 

Også dyre- og fuglelivet i området rundt Svadberg vil bli svært negativt påvirket av alternativ 1.2. 

Hatløy mener traséalternativ 1.2 medfører så mange negative konsekvenser at alternativet bør fjernes 

helt fra den videre planleggingen for ny kraftledning mellom Veland og Hjelmeland. 

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad for ulike 

trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å kunne legge 

vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder løsningsvalg for en fremtidig 
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innmating til Årdal transformatorstasjon. Planen for videre nettutvikling i Ryfylke vil kunne bidra til å 

klargjøre disse forholdene.  

De anser for øvrig de innspill som gjelder ulike samfunnsmessige forhold å være dekket av forslaget til 

utredningsprogram.» 

Lars Ole B. Ingvaldstad skriver i brev av 19. september 2018 at han er berørt grunneier av den 

meldte kraftledningen. Han er aktiv paragliderpilot, og mener at all utbygging av kraftledninger over 

Staurland, Eggjabø, Grashammar og Ingvalstadfjellet, vil være ødeleggende for luftsporten som i dag 

har 120 medlemmer. Dette området har ifølge Ingvaldstad unike flyforhold, men dersom alternativ 1.0 

bygges, blir stedet ubrukelig elever og utgjøre ett faremoment for erfarne piloter. Alternativ 1.2.5, 

1.2.7 og 1.2.6 vil også medføre store faremomenter ved flyving og er derfor ikke ønsket av 

sportsmiljøet for paragliding. Det er kun alternativ 1.2 som ikke kommer i konflikt med luftsporten. 

Videre påpeker Ingvaldstad at alternativ 1.0 vil visuelt sett blir svært skjemmende fra hans bolig og 

være ødeleggende for fremtidig bruk av boplassen. I tillegg har han planer om å bygge ett nytt hus på 

toppen av Krågåsen, der alternativ 1.0 vil måtte ha en mast. Dersom alternativ 1.0 blir realisert, krever 

Ingvaldstad at kraftledningen kables mellom Hetlandstadbygda og Krågåsen.  

Ingvaldstad påpeker videre mange ulemper ved bygging av alternativ 1.0, 1.2.5, 1.2.6 og 1.2.7, blant 

annet negative virkninger for berørt landbruksareal, dyre- og fugleliv og visuelle konsekvenser. Han 

trekker spesielt frem Ingvaldstadfjellet, som er hekkeplass for rovfugler som hønsehauk og kongeørn, 

og som er ett område med registrert bevaringsverdig kystlynghei. Ingvaldstad mener det kun er 

alternativ 1.2 som bør vurderes videre for bygging ab nye kraftledning mellom Veland og Hjelmeland.  

Dersom alternativ 1.2 bygges mener han at ledningen bør gå så langt øst som mulig, ned i dalsøkk, for 

å unngå konflikter med fuglelivet, samt at den da blir mindre synlig for omgivelsene.  

Han krever også at eksisterende 50 kV ledning rives, når ny kraftledning er idriftsatt. Oppsummert 

foreslår Ingvaldstad at alternativ 1.0 mellom Veland og Nessavatnet bygges og deretter at alternativ 

2.0 eller 2.1 bygges frem til Årdal. Fra Årdal bør alternativ 1.2 prioriteres opp til Invaldstadfjellet, og 

deretter bør ledningen bygges så langt øst som mulig. Tilslutt ber Ingvaldstad om at alle berørte 

områder tilbakeføres til opprinnelig stand, og at kun enkle veier blir stående igjen for senere 

vedlikehold av kraftledningen.  

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder 

løsningsvalg for en fremtidig innmating til Årdal transformatorstasjon. Planen for videre nettutvikling 

i Ryfylke vil kunne bidra til å klargjøre disse forholdene. 

Høringsinnspillet gjelder bl.a forholdet til luftsportaktiviteter. Basert på dette foreslår vi derfor at det 

under tema friluftsliv, kulepunkt 1, foretas en presisering: 

- Det skal redegjøres for viktige friluftsområder, herunder områder for luftsportaktiviteter, som 

kan bli berørt av anlegget. Dagens bruk av friluftsområdene skal beskrives. 

Vi anser for øvrig de innspill som gjelder ulike samfunnsmessige forhold å være dekket av forslaget til 

utredningsprogram.  

Når det gjelder mulige økonomiske konsekvenser, så vil Lyse Elnett erstatte eventuelle økonomiske tap 

som berørte eiendommer påføres i henhold til gjeldende praksis. Omfanget av dette vil være avhengig 
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av hvordan den enkelte eiendom blir berørt, og dette vil håndteres i direkte dialog med berørte 

parter.» 

Per Birger Bringedal og Morten Aleksander Gardheim skriver i brev av 19. september 2018 at de 

ønsker alternativ 1.0 fra Veland til Hjelmeland realisert. De ber om at alternativ 1.2, inkludert 1.2.1, 

1.2.2 og 1.2.3, frem til Årdal legges helt vekk i og ikke utredes videre. Blant annet vil alternativ 1.2.2 

gå rett bak bolighuset deres, samt over ett fortidsminne og traseen vil måtte krysse to elver. Fra Årdal 

trafo ber de om at alternativ 2.0 kables frem til Mælslia og deretter følger gammel trasé. De ønsker 

også at ledningen følger eksisterende trasé til Byrkja, og deretter at den følger alternativ 1.0 frem til 

Hjelmeland sentrum. Når det gjelder temaer som de mener bør utredes videre, er det spesielt alternativ 

1.2 som også inkluderer 1.2.1, 1.2.2 og 1.2.3, som de ber Lyse Elnett vurdere ytterligere i en 

konsekvensutredning. Temaene de ber tas frem til vurdering er; naturtyper, fugleliv generelt, men 

spesielt i området mot Svadberg, Norsk Padde, hjortevilt, gaupe, planteliv og skog i området 

Svadbergsfjellet/kammen og ned mot Svadbergsplatået, skogbruk og juletreproduksjon mellom Strand 

og Svadberg, lakseelv av nasjonal verdi, uberørt natur, tur og reaksjonsområder, fortidsminner og 

eventuell kryssing av Årdalselva. 

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder 

løsningsvalg for en fremtidig innmating til Årdal transformatorstasjon. Planen for videre nettutvikling 

i Ryfylke vil kunne bidra til å klargjøre disse forholdene. 

For øvrig gir høringsinnspillet en rekke gode data som vil tas med i det videre arbeidet. Vi anser 

imidlertid at forslag til utredningsprogram vil dekke de tema som ønskes utredet nærmere.» 

Berit Veland skriver i brev av 19. september 2018 at hun og andre grunneiere og beboere på Veland 

har hatt ett møte i etterkant av orienteringsmøtet med NVE. Innspillet representerer tilsammen 15 

grunneiere/beboere (27 enkeltpersoner) på Veland. Disse er referert til med navn, men uten 

underskrift. Hovedsakelig ber Veland om at ledningen ikke bygges fra Veland av hensyn til 

livskvaliteten til bebyggelsen. Hun skriver blant annet at de er redde for hvordan det visuelt vil 

skjemme naturen og utsikten, samt at de er bekymret for elektromagnetiske felt fra kraftledningen. 

Dersom ledningen må bygges fra Veland, ber de om at alternativ 1.0.2 bygges. Veland påpeker at det 

må tas hensyn til jordbruksarealene, slik at det blir minst mulig negative virkninger for 

jordbruksområdene i Veland. Grunneiere og beboerne ønsker å få vite mer om eventuell erstatning for 

tap av verdi på jord og boliger som blir påvirket av en eventuell ny kraftledning. Veland påpeker også 

at den meldte kraftledningen er den mest lettvinte løsningen for Lyse Elnett, og at det er uakseptabelt 

for de som bor på Veland å ta konsekvensene av alle fremtidige utbygginger. Tilslutt foreslår Veland 

ett alternativ med kraftledning fra Helmikstøl over Lyngsheia og frem til Årdal.  

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående traseløsning på Veland i 

den samlede vurdering av alternativene.  

For spørsmålsstillinger vedrørende fremtidig nettutvikling i Ryfylke, så vises til forslag til 

utredningsprogram pkt. 1 – Beskrivelse av anlegget. Dette vil dekke de ulike nettutviklingsalternativer 

som er aktuelle på kort og lang sikt. Sammenhengen mellom den meldte forbindelsen og øvrige 

fremtidige tiltak i Ryfylke vil inngå som en del av konsekvensutredningen under dette punkt. Kort- og 

langsiktig utvikling av Veland stasjon vil fremgå av dette arbeidet. 
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Det vil også gjøres en generell teknisk – økonomisk gjennomgang basert på erfaringsmateriale av 

mulighetene for å benytte jordkabel på deler av strekningen. Dette foreslås eventuelt spesifisert som et 

eget punkt i utredningsprogrammet pkt. 2: 

- Det skal gjøres en generell teknisk – økonomisk vurdering, basert på eksisterende kunnskap, 

av muligheter for å legge deler av forbindelsen i jordkabel. 

Spørsmålsstillinger omkring elektromagnetisk felt anses dekket av forslag til utredningsprogram. Her 

vil utbredelsen av elektromagnetisk felt beskrives, sammen med hvilke feltnivå som forventes for 

eventuelle berørte bygg for permanent opphold som ligger innen Statens Strålevern sitt utredningsnivå 

på 0,4 mikrotesla. 

Når det gjelder mulige økonomiske konsekvenser, så vil Lyse Elnett erstatte eventuelle økonomiske tap 

som berørte eiendommer påføres i henhold til gjeldende praksis. Omfanget av dette vil være avhengig 

av hvordan den enkelte eiendom blir berørt, og dette vil håndteres i direkte dialog med berørte 

parter.» 

 Odd Steinar Eide skriver i brev av 19. september at han er grunneier i Hetlandsbygda (gnr.80 bnr. 

7/8). Han har eksisterende kraftledning på framsiden av bolighuset sitt, men den er ikke til sjenanse. 

Han ønsker ikke at alternativ 1.0 bygges da denne vil ødelegge for paraglidermijøet i Hetlandsbygda, 

samt at den vil krysse hans eiendom. I tillegg nevner han at alternativ 1 medfører kryssing av via 

Nessa, da master i dette området må plasseres på dyrket mark. Eide ønsker at NVE skal sende Lyse 

Elnett sin søknad tilbake til selskapet, slik at berørte parter blir bedre informert om tiltaket.  

Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder håndtering av innspill vedrørende pågående 

luftsportaktiviteter vises til kommentar til uttalelse fra Lars Ole Bruvold Ingvaldstad. Parallelt med 

konsekvensutredningsprosessen vil det også gjøres en nærmere forprosjektering. Forprosjekteringen 

vil bl.a gi nærmere informasjon omkring mastehøyde og masteplassering langs traseene. Endelig 

høyde og plassering vil først fremkomme gjennom detaljprosjekteringen.» 

 

Oskar Ommundsen skriver i brev av 28. august 2018 at han har innspill til plassering av ny 

transformatorstasjon på Hjelmeland. Han er berørt grunneier av areal på alternativ 1 og 3. Ommundsen 

mener alternativ 1 er en uheldig plassering av ny transformatorstasjon, da dette ligger på flat mark 

egnet for dyrking. Dersom denne plasseringen velges, vil han miste en viktig ressurs både med hensyn 

til fòr og gjødsling. Alternativ 1 ligger også på en av Ommundsens få plasser hvor han kommer til 

med traktor på flat mark. Hans eiendom er liten i landbruksmålestokk, og Ommundsen er bekymret for 

videre drift dersom han mister en så viktig del av eiendommen. Han ber om at alternativ 1 tas vekk fra 

videre vurdering og behandling. Ommundsen mener at alternativ 3 ikke vil komme i konflikt med noe 

landbruksinteresser, og at den er mer gunstig for plassering av ny transformatorstasjon. Han påpeker at 

noe av arealet vil påvirke noe av beitearealet hans, men det er mye mindre enn alternativ 1. 

Ommundsen ber derfor om at alternativ 3 blir valgt for en eventuell fremtidig plassering av ny 

transformatorstasjon. 

Lyse Elnett kommenterer «at de tar innspillet til etterretning, og vil ta det med i forbindelse med en 

beslutning om valg av lokalisering av en ny transformatorstasjon.» 

Silje Håvarstein, Anne E. Halsne og Helge Stuvik skriver i brev av 30. august 2018 at de er 

grunneiere i Espeland og Byrkja. De ber om at NVE pålegger Lyse Elnett å utrede ett alternativ som 

innebærer å legge kraftledningen lengre øst for Ingvaldstadfjellet, Byrkjafjellet og Raunstølfjellet. 

Dette ville medført at traseen kom lenger vekk fra våningshus og driftsbygninger, dyrket mark, 

jaktterreng og rekreasjonsområder. De viser til Lyse Elnett sin vurdering av et slikt alternativ i 
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meldingen, men er uenig i konklusjonen om at en slik løsning ville medført en mye lengre trasé og 

dermed økte kostnader. Videre skriver de at alternativ 1.0 og 1.1 vil komme i konflikt med 

landbruksarealer som allerede er dyrket og planlagte dyrket. Videre mener de også at alternativ 1.0 og 

1.1 kan gi varige skader for jaktmuligheter på hjortevilt i området. Dersom alternativ 1.0 eller 1.1 

medfører bygging av nye veier i området og over deres eiendommer, er de imot dette. For de tre 

grunneierne er det kun alternativ 1.2 som er akseptabel trasé for fremtiden. De ønsker også at det 

utredes om alternativ 1.2 kan bygges mer øst enn skissert i meldingen for å minske de visuelle 

virkningene. De ber til slutt om at alternativ 1.0 og 1.1 over Byrkja og Espeland ikke behandles eller 

vurderes videre, og legges vekk som alternative traseer. 

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig.  

Når det gjelder en trase øst for alternativ 1.2, så vil denne bli noe lengre enn de meldte alternativer. 

Vi foreslår likevel at utredningsprogrammet pkt. 2 spesifiserer at det skal gjøres en teknisk vurdering 

av dette alternativet.  

Hvis det gjennom høring av melding eller gjennom selve utredningsarbeidet fremkommer nye aktuelle 

trasealternativer, skal disse vurderes på samme nivå som de traseene som er meldt. Det skal her også 

gjøres en teknisk-økonomisk vurdering av både: 

 Et alternativ på vestsiden av eksisterende forbindelse, fra Veland og frem til etter at man har 
krysset Årdalsfjorden.  

 Et alternativ øst for meldte alternativ 1.2 på strekningen mellom Riskadal og en ny 
transformatorstasjon i Hjelmeland. 

Løsninger som blir vurdert som uaktuelle skal beskrives, og det skal fremgå hvorfor man har valgt 

ikke å utrede alternativet videre.» 

Kjell Veland skriver i brev av 10. september 2018 at hans eiendom på Veland vil bli sterkt berørt av 

en ny kraftledning. Han er allerede berørt av to andre kraftledninger over tomta, og ny kraftledning vil 

medføre luftspenn nært inntil og på begge sider av bolighuset hans. Han er redd for at tre 

kraftledninger så nærme huset hans er til fare for liv og helse, og at eiendommen hans blir verdiløs 

som følge av alle ledningene. Han ber om at kraftledningen legges som jordkabel i god avstand fra 

husene, og også som jordkabel over dyrket mark på nabotomt. Dette er ifølge Veland også nabos 

ønske. Tilslutt påpeker Veland at det er fult mulig å legge kraftledningen minst 100 meter fra bolighus 

og han ønsker at dette skal tas hensyn til ved videre planlegging. Veland har lagt ved kartutsnitt som 

viser foreslått alternativ jordkabeltrasé forbi hans eiendom.  

Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder mulig jordkabling vises til høringsuttalelse fra Berit 

Veland.» 

 

Jostein Staurland skriver i brev av 16. september 2018 at han er berørt grunneier på Staurland. Ny 

kraftledning vil etter både alternativ 1.0 og 2.1 ved Staurland/Staurlandstjørna gå over den dyrka 

marka hans og videre gjennom skogsterrenget som består av både nyplantet og eldre skog. Han mener 

begge disse traseene vil forringe verdien av gården økonomisk, da han driver med skogsdrift og 

gressproduksjon, og at det vil ha visuelle ulemper. I tillegg mener han det tilrettelagte turterrenget i 

området blir negativt påvirket. Han påpeker at de i dag allerede er berørt av eksisterende kraftledning 

og håper ny ledning vil bygges på sørsiden av Årdalsfjorden. Dette mener han er mer logisk trasé da 

ledningen uansett må innom Årdal transformatorstasjon. 
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Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer.» 

Odd Terje Sandvik skriver i brev av 18. september 2018 at han representerer grunneiere like nord for 

Årdal sentrum som i dag er berørt av eksisterende kraftledning ut fra Årdal transformatorstasjon. De 

berørte grunneierne har fire punkter de mener er viktig å ta med i vurderingene for den nye traseen til 

meldte ledning. For det første mener de det er viktig å flytte traseen vekk fra eksisterende bebyggelse 

slik som de har skissert. De vil også at eksisterende ledning skal rives når ny er bygget, dette er 

spesielt viktig rundt Årdal sentrum og for bebyggelsen rundt. Når gammel ledning er fjernet må også 

heftelsene på eiendommene strykes. Tilslutt påpeker Sandvik at om den gamle ledningen må stå i 10 – 

20 år til, mener de at det er riktig å fjerne den innerste delen av den gamle ledningen forløpende. Dette 

kan gjøres ved å legge om den gamle ledningen inn sammen den nye traseen til Årdal. Sandvik har 

vist på vedlagt kart hvordan han ser for seg denne løsningen.  

Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder mulighetene for fjerning av eksisterende forbindelse, så 

vil planen for videre nettutvikling i Ryfylke bidra til å klargjøre dette.» 

Einar Alveberg skriver i brev av 18. september 2018 at han er grunneier på Byrkja i Hjelmeland. Han 

påpeker at alternativ 1.1 vil beslaglegge mye av gårdens skogseiendom. Skogen er en av Alvebergs 

ressurs på gården. Derfor ønsker han at enten alternativ 1.2 bygges da det ikke er like mye skog i det 

terrenget og det samtidig er mer flatt. Eventuelt at den bygges etter alternativ 1.0 parallelt med 

eksisterende ledning.  

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis i det videre arbeid med 

trasealternativene.» 

Dagfinn Hatløy og Liv Karin Fjermestad skriver i brev av 17. september 2018 at de er grunneiere 

på Svadberg i Årdal. De ønsker at alternativ 1.2 skal ut av den videre planleggingsprosessen, og derfor 

ikke inkluderes som ett alternativ i konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen. 

Hovedargumentene deres for det dette er at de mener alternativet ikke øker forsyningssikkerheten, at 

det er særs visuelt skjemmende og skadelig for landskapet og arealbruken, at alternativet går igjennom 

ett artsrikt og inngrepsfritt naturområde og at det er et urimelig inngrep i Årdalsbygda. I tillegg mener 

de at det overordnede nettet må sikre forsyningssikkerheten til Hjelmeland, og at meldte kraftledning 

som kommer fra sørsiden av Årdalsfjorden og Svadberg ikke er en god løsning for dette formålet. De 

ber om at Lyse Elnett redegjør for disse argumentene dersom de ønsker å gå videre med alternativ 1.2. 

Argumentene er beskrevet i nærmere detalj i høringsinnspillet.  

Lyse Elnett kommenterer «at når det gjelder fremtidig nettutvikling i Ryfylke, så vises til forslag til 

utredningsprogram pkt. 1 – Beskrivelse av anlegget. Dette vil dekke de ulike nettutviklingsalternativer 

som er aktuelle på kort og lang sikt. Sammenhengen mellom den meldte forbindelsen og øvrige 

fremtidige tiltak i Ryfylke vil inngå som en del av konsekvensutredningen under dette punkt. 

Lyse Elnett vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike samfunnsinteresser for 

ulike trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å kunne 

legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder løsningsvalg for en fremtidig 

innmating til Årdal transformatorstasjon. Planen for videre nettutvikling i Ryfylke vil kunne bidra til å 

klargjøre disse forholdene.» 

Asbjørn Magnar Ask, AnneBethen Falck Paulsen og Einar Foss Hangeland skriver i brev av 15. 

september 2018 at NVE må ta ut alternativ 1.2 fra den videre prosessen. Alternativet går tett ved deres 

eiendommer i Årdal, og vil føre til stor usikkerhet og bekymring med hensyn til EMF og støy. I tillegg 
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vil alternativet medføre betydelig visuell og verdimessig forringelse av deres eiendommer, både 

nåverdi og fremtidig. Dersom alternativet realiseres ber de om at Lyse Elnett kompenserer for dette 

verditapet.  

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder 

løsningsvalg for en fremtidig innmating til Årdal transformatorstasjon.  

Når det gjelder mulige økonomiske konsekvenser, så vil Lyse Elnett erstatte eventuelle økonomiske tap 

som berørte eiendommer påføres i henhold til gjeldende praksis. Omfanget av dette vil være avhengig 

av hvordan den enkelte eiendom blir berørt, og dette vil håndteres i direkte dialog med berørte 

parter.» 

Harald Jostein Pedersen skriver i brev av 2. oktober 2018 at landbruk, fritidsfiske, næringsinteresser 

og viktige naturvernområder blir berørt dersom alternativ 1.0.2 bygges. I følge Pedersen har 

kommunen, Naturvernforbundet, grunneiere og flere, investert i vei opp og inn heia for allmenn bruk. 

Pedersen beskriver at området består av flat kystlyngheia og høyfjell med mange fine turstier som 

benyttes av turister og lokale. Blant annet nevner han turstien til varden på Krofjellet som har utsikt 

over Ryfylke mot Jærkysten og Karmøy. Pedersen er imot at alternativ 1.0.2. realiseres da den berører 

verdifulle turområder. Han mener dagens trasé er godt plassert i terrenget, og at ny ledning bør følge 

denne (alternativ 1.0.1).  

Lyse Elnett kommenterer «at de vil ta med de innspill som gis angående konfliktgrad med ulike 

samfunnsinteresser for ulike trasealternativer. Vi anser likevel ikke kunnskapsgrunnlaget for å være 

tilstrekkelig til å kunne legge vekk trasealternativer foreløpig, spesielt siden innspillet gjelder 

løsningsvalg for en fremtidig innmating til Årdal transformatorstasjon.» 
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Utredningsprogram for 50 (132) kV Veland - Hjelmeland 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Lyse Elnett sin melding av 15. mai 2018 om ny 50 

(132) kV kraftledning på strekningen Veland–Hjelmeland, møter om saken, innkomne høringsuttalelser 

og våre vurderinger i vedlagte notat «Bakgrunn for utredningsprogram» av i dag, ref. NVE 201834746-

32.  

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017, fastsetter herved NVE et 

utredningsprogram for ny 50 (132) kV kraftledning mellom Veland og Hjelmeland, i Strand og 

Hjelmeland kommuner i Rogaland.   

Utredningsprogrammet tilfredsstiller krav i kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger og krav til 

søknad etter energiloven, jf. NVEs «Veileder for utforming av søknad om anleggskonsesjon for 

kraftoverføringsanlegg». NVE mener at en konsekvensutredning basert på disse kravene vil gi et godt 

grunnlag for å beslutte om anlegget bør bygges, og hvilken trasé og utforming av anlegget som samlet 

vil kunne gi minst negative virkninger for natur, miljø og samfunn.  

I utredningsprogrammets første kapittel er det en generell beskrivelse av hvilken metode og 

fremgangsmåte som skal benyttes for alle fagtema. Videre er utredningsprogrammet tematisk inndelt. 

Det stilles krav til hvilke problemstillinger som skal belyses og spesifikke fremgangsmåter som skal 

brukes for hvert fagtema. Skulle det eventuelt bli behov for ytterligere opplysninger og/eller utredninger 

i behandlingen av søknaden med konsekvensutredning, vil NVE kunne kreve tilleggsutredninger. 

Konsekvensutredningen skal så langt som nødvendig omfatte traseer og anlegg slik de er beskrevet i 

meldingen av 15. mai 2018. Utredningen skal i tillegg omfatte alternativer og traséjusteringer som NVE 

har spesifisert i utredningsprogrammet. Virkninger av bianlegg og terrenginngrep som f.eks. 

anleggsveier, deponier, riggplasser og bygninger skal vurderes for alle relevante utredningstemaer som 

er angitt i utredningsprogrammet. Virkninger skal vurderes for både anleggs- og driftsfase.  

Dersom noen av alternativene som skal utredes vurderes å ha så store tekniske, økonomiske, 

driftsmessige, miljømessige eller andre ulemper at de ikke er realistiske, kan disse tas ut av det videre 

utredningsarbeidet. Det skal i så fall fremlegges en begrunnelse for dette. 

 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2013/veileder2013_04.pdf
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1. Prosess og metode  

Utredningene skal bygge på eksisterende kunnskap, og for alle fagtemaer skal relevant dokumentasjon 

gjennomgås. Det skal kort redegjøres for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å vurdere 

virkningene av anleggene. Eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av data 

og metoder skal beskrives. NVE anbefaler at det brukes standard metodikk, for eksempel 

Miljødirektoratets håndbøker, Klima- og miljødepartementets veileder og Statens vegvesens håndbok 

V712 «Konsekvensanalyser». NVEs veileder skal brukes som et hjelpemiddel, og vil gi detaljert 

informasjon om hvordan de spesifikke kravene som settes i utredningsprogrammet skal gjennomføres og 

presenteres, inkludert standarder for kartvedlegg. Informasjon skal innhentes i nødvendig grad fra lokale 

og regionale myndigheter, aktuelle interesseorganisasjoner og andre lokalkjente. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget er for mangelfullt for å kunne vurdere virkninger av tiltaket, skal det gjennomføres 

feltbefaring. Dette skal også vurderes dersom regionale- eller lokale myndigheter peker på områder som 

viser seg å være spesielt viktig. I de tilfeller der nye registreringer er gjennomført, skal det oppgis dato 

for feltbefaringer, befaringsrute og hvem som har utført feltarbeidet og registreringene. Der det er lagt til 

rette for det, skal data som samles inn systematiseres og legges inn i offentlige registre.   

Både fordeler og ulemper ved prosjektet skal belyses for alle relevante temaer. Tiltak som kan redusere 

eventuelle negative virkninger i anleggs- og driftsfasen skal vurderes for alle relevante temaer. Viktige 

områder skal vises på kart. I tillegg skal all ny, permanent arealbruk vises på kart.  

Sensitive opplysninger skal skjermes, merkes «unntatt offentlighet» etter aktuelt lovverk, og legges som 

vedlegg. De elementene som kan beskrives mer generelt, skal inngå i den offentlige dokumentasjonen. 

Dette kan for eksempel være en beskrivelse av at det finnes rødlistede fuglearter i influensområdet og 

hvilke arter som finnes, men at reirplasseringer m.m. fremgår at et vedlegg unntatt offentlighet.  

2. Begrunnelse for tiltaket og beskrivelse av anleggene  

Beskrivelsen skal inkludere detaljert informasjon om alle de elektriske anleggene, som kraftledning, 

transformatorstasjon o.l., og nødvendige sekundæranlegg som veier, bygg, riggplasser o.l. som omsøkes.  

Konsesjonssøknaden skal gjøre rede for behovet og begrunnelse for de omsøkte anleggene. Punktene 

nedenfor skal inngå. Vi anbefaler bruk av vår søknadsveileder for informasjon om detaljnivået.   

 Behovet for tiltaket skal begrunnes og beskrives.  

 Beskrivelse og vurdering av de samfunnsøkonomiske virkningene ved bygging og drift av hele 

eller deler av anleggene og vurderte alternative systemløsninger med referanse til 0-alternativet.  

 En beskrivelse av traséalternativer og eventuell systemteknisk sammenligning av alternativer.  

 Tiltakets innvirkning på spenningskvalitet.  

 Tiltakets innvirkning på eksisterende og fremtidig nettstruktur.  

3. Teknisk/økonomisk vurdering 

 Investerings-, drift- og vedlikeholdskostnader for alle vurderte alternativer.  

 Valg av systemløsning må begrunnes, herunder vurdering av innvirkning på eksisterende og 

planlagt kraftledningsnett i området, herunder lokal og regional forsyningssikkerhet. 

 Det skal gis en beskrivelse av de planene Lyse Elnett har for den videre nettutviklingen i 

Ryfylke, samt hvordan tiltaket passer inn i disse planene. 
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 Andre tiltak i kraftsystemet som kan påvirke tidspunkt og gjennomføring av tiltaket skal 

beskrives. 

 Endringer i nettap.  

 Endringer i avbruddskostnader.  

 Estimat av endrede flaskehalskostnader.  

 Forskuttering av reinvestering. 

 Kostnader knyttet til riving av eksisterende ledninger. 

 Beskrivelse av hvordan tiltaket vil kunne påvirke nettariffen.  

 Dersom vurderingene basert på de ovennevnte kriteriene viser at tiltaket ikke er lønnsomt for 

kraftsystemet, må behovet for tiltaket begrunnes ut fra andre faktorer. 

 Teknisk og økonomisk sammenligning av gassisolerte og luftisolerte bryterfelt for ny 

transformatorstasjon. Valg av løsning skal begrunnes.    

 Behovet for gjennomgående topp-/jordline skal vurderes 

Fremgangsmåte: 

Statnetts veileder om funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) skal følges. Andre berørte lokale og 

regionale netteiere skal informeres.  

4. Sikkerhet og beredskap 

 Risiko for, og konsekvenser av naturskade på anlegget skal vurderes.  

 Om anleggene, eller skade på anleggene, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for samfunn eller miljø, 

skal det beskrives. 

 Dimensjonering og plassering av anleggene med tanke på fremtidige ekstremværhendelser skal 

beskrives og vurderes. Ising, vindforhold, skred- og rasfare på relevante strekninger skal 

utredes. 

 Tilgang til anlegg mht. reparasjoner og feilretting i ekstraordinære situasjoner. 

 Anlegget skal klassifiseres etter kraftberedskapsforskriften.  

5. Sikkerhet mot flom og skred  

 Vurdering av om anleggene kan være utsatt for flom eller skred. Ligger anlegget i flom- eller 

skredutsatt område må det utføres en vurdering av fareområder, gjentakelsesfrekvens og aktuelle 

tiltak.  

Fremgangsmåte: 

Utredningene skal baseres på eksisterende kartlegging av områder fra NVE Atlas og Skrednett.no. Hvis 

området ikke er kartlagt, skal det gjennomføres en vurdering av eventuell fare for skred og flom med 

bakgrunn i veiledningen «Flaum- og skredfare i arealplanar», NVE 2/2011. For transformator- og 

koblingsstasjoner skal det legges til grunn tilsvarende sikkerhet som gitt i krav i kap. 7 i forskrift om 

tekniske krav til byggverk (TEK 17 – Byggteknisk forskrift).  
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6. Alternativer  

Lyse Elnett skal så langt som nødvendig utrede alle de meldte alternativene. I tillegg skal følgende 

traseer utredes:   

Luftledning 

 Et alternativ på vestsiden av eksisterende kraftledning, fra Veland og frem til etter kryssingen av 

Årdalsfjorden, ref. forslag fra Longhammeren hytteforening og Longhammeren 

Utbyggingsselskap. 

 Et alternativ øst for Ingvaldstadfjellet, Byrkjafjellet og Raunstølvatnet, ref. forslag fra Silje 

Håvarstein, Anne E. Halsne og Helge Stuvik. 

Hvis det gjennom utredningsarbeidet fremkommer nye aktuelle traséalternativer, skal disse vurderes på 

samme måte som de foreslåtte traseene i meldingen. 

Kabel  

På følgende strekninger skal Lyse Elnett gjøre en teknisk og økonomisk vurdering av jordkabel: 

 Ut fra Veland transformatorstasjon og forbi bebyggelsen på Veland 

 Ut fra Årdal transformatorstasjon og fram til Mælslia 

7. Tiltakets virkninger for miljø og samfunn  

Det skal gjøres rede for miljøvirkninger av tiltaket, og hva slags konsekvenser tiltaket vil ha for 

arealbruk og samfunnsinteresser.  

Landskap og visualiseringer  

 Det skal gis en beskrivelse av landskap tiltaket berører.  

 Landskapsverdiene, og hvordan tiltakene visuelt kan påvirke disse verdiene, skal vurderes. 

Vurderingen skal ta hensyn til eksisterende inngrep i landskapet. 

 Omsøkte tiltak skal visualiseres. Visualiseringene skal gi et representativt bilde av utredede 

traseer. Følgende anlegg skal visualiseres i tillegg til ev. andre nødvendige visualiseringer: 

- Plasseringer av fjordspennmaster ved Årdalsfjorden 

- Plasseringer av transformatorstasjonen 

- Kraftledningen sett fra Longhammeren hyttefelt, Stenviksfjellet og Bedfjellet. 

Visualiseringene skal gjøres med ulike omsøkte mastetyper på strekningen.  

- Trasé ut fra Veland transformatorstasjon sett fra bebyggelsen på Veland 

- Trasé ned Svadberg sett fra nedre Årdal 

 Det skal vurderes hvor kamuflerende tiltak kan ha effekt, inkludert skånsom skogrydding.  

 Ulike aktuelle mastetyper skal vurderes og beskrives med tanke på landskapet de planlegges 

gjennom.  

 Material- og fargevalg skal vurderes for alle deler av anlegget.  
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Fremgangsmåte: 

De overordnede trekkene ved landskapet beskrives i henhold til «Nasjonalt referansesystem for 

landskap 2005/2» (www.nibio.no). Det anbefales en detaljeringsgrad tilsvarende underregionnivå eller 

mer detaljert. Verdier i landskapet og påvirkning av tiltakene skal beskrives og vurderes.  

For vurdering av avbøtende tiltak har NVE gitt ut flere publikasjoner som anbefales brukt: 

«Landskapstilpasset mastedesign 9/2009», «Kamuflering av kraftledninger 4/2008» og «Visuelle 

virkninger av transformatorstasjoner».  

Tekst, bilder og kart skal benyttes for å støtte beskrivelsene av landskapsvirkningene.  

Visualiseringene skal utføres som fotomontasjer og/eller 3D-visualisering. Lyse Elnett skal ta kontakt 

med berørte kommuner for å velge ut representative fotostandpunkter utover de som er spesifisert. 

Aktuelle områder kan være ved bebyggelse, ferdselsårer, særlig viktige friluftsområder, 

turistattraksjoner og kulturmiljøer som blir berørt av tiltakene. Fotostandpunktene og -retning skal vises 

på et oversiktskart.  

Utredningen for landskap skal sees i sammenheng med vurderingene for «kulturminner og kulturmiljø», 

«friluftsliv», «arealbruk» og «nærings- og samfunnsinteresser».  

Kulturminner og kulturmiljøer  

 Kjente automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner 

og kulturmiljø i traseene og i influensområdene, skal beskrives. Med influensområde menes de 

områder hvor anleggene kan bli synlige fra kulturminner og kulturmiljø. Influensområdet vil 

ofte være betraktelig større enn selve tiltaksområdet. 

 Kulturminnene og kulturmiljøenes verdi skal vurderes og vises på kart.  

 Potensial for funn av automatisk fredete kulturminner skal angis og vises på kartet.  

 Direkte virkninger og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal 

beskrives og vurderes. Dette skal gjøres både for tiltaksområdene og influensområdene. 

Tiltaksområdet omfatter de enkelte traséalternativene, transformatorstasjon og areal som berøres 

av nødvendige bianlegg. Dersom spesielt viktige kulturminner eller kulturmiljøer blir berørt, 

skal det utarbeides visualiseringer som viser virkningene. 

 Det skal redegjøres for hvordan eventuelle negative virkninger for kulturminner kan unngås ved 

justering av anleggene.  

Fremgangsmåte: 

I utredningen skal www.kulturminnesok.no, www.askeladden.ra.no og SEFRAK i Matrikkelen benyttes. 

Hjelmeland kulturminneplan skal gjennomgås. Riksantikvarens «Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i 

konsekvensutgreiingar» (2003) og NVEs veileder 2/2004 «Hensynet til kulturminner og kulturmiljøer 

ved etablering av energi- og vassdragsanlegg», skal benyttes i vurderingen. For å vurdere de visuelle 

virkningene benyttes NVEs veileder 3/2008 «Visuell innvirkning på kulturminner og kulturlandskap». 

Utredningen for kulturminner og kulturmiljø skal sees i sammenheng med vurderingene for «landskap 

og visualisering» og «friluftsliv». 

 

 

http://www.nibio.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.askeladden.ra.no/
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Friluftsliv  

 Dagens bruk av friluftsområdene skal beskrives, og det skal redegjøres for viktige 

friluftsområder som kan bli berørt av anleggene, herunder luftsportsaktiviteter. Avbøtende tiltak, 

som traséjustering skal vurderes.  

 Viktige områder av vesentlig betydning for rekreasjon og friluftsliv skal beskrives og vises på 

kart, herunder jakt-, fiske- og andre friluftsområder som kan bli berørt av anlegget.  

 Det skal vurderes hvordan anleggene vil kunne påvirke bruken av områdene i bygge- og 

driftsperioden. Både direkte og indirekte virkninger, som visuell påvirkning og støy, skal 

vurderes.  

Fremgangsmåte: 

Miljødirektoratets håndbok nr. 18 «Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven» 

(2001), og veileder M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftsliv» kan benyttes i utredningen. 

Viktige områder, stier og løyper skal vises på kart. Utredningene skal sees i sammenheng med 

vurderingene for «landskap og visualisering», «kulturminner og kulturmiljø» og «arealbruk».  

Naturmangfold  

Naturtyper og vegetasjon 

 Det skal utarbeides en oversikt over eventuelle verdifulle naturtyper og arter, prioriterte arter og 

utvalgte naturtyper som kan bli vesentlig berørt av anleggene, jf. Norsk rødliste for arter 2015 

og naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

 Konsekvenser for områder med stort biologisk mangfold og/eller med særlig viktig økologisk 

funksjon.  

 Potensial for funn av nye forekomster av arter som er kritisk truede, sterkt truede og sårbare, jf. 

Norsk rødliste for arter 2015, skal vurderes. 

 Forekomster av fremmede arter (svartelistede arter) i tiltaksområdet skal vurderes. Dersom 

aktuelt skal mulige avbøtende tiltak som hindrer spredning av fremmede arter vurderes.  

 Vurdere konsekvenser for områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter 

naturmangfoldloven, samt ev. behov for søknad om dispensasjon fra vernebestemmelser.  

Fugl  

 Det skal utarbeides en oversikt over fuglearter som kan bli vesentlig berørt av anleggene, med 

spesielt fokus på arter på Norsk rødliste 2015 og prioriterte arter, ansvarsarter, jaktbare arter og 

rovfugl. Det skal vurderes hvordan anleggene kan påvirke fuglearter på Norsk rødliste 2015, 

prioriterte arter, ansvarsarter, jaktbare arter og rovfugl gjennom forstyrrelser, områdets verdi 

som trekklokalitet, kollisjoner, elektrokusjon og redusert/forringet økologisk funksjonsområde. 

Det skal legges spesielt vekt på fuglearter som kan være utsatt for kollisjon med luftledninger.  

 Lyse Elnett skal vurdere om det er strekninger der det er hensiktsmessig med fuglemerking. 

Andre dyrearter 

 Det skal utarbeides en oversikt over eventuelle andre dyrearter som kan bli vesentlig berørt av 

anlegget.  
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 Det skal vurderes om viktige økologiske funksjonsområder for kritisk truede, sterkt truede og 

sårbare arter, jf. Norsk rødliste 2015, kan bli vesentlig berørt av anlegget. 

Fremgangsmåte: 

Miljødirektoratets håndbøker nr. 11 om viltkartlegging, nr. 13 om kartlegging av naturtyper og 

verdsetting av biologisk mangfold og Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:26: «Sammenhengen mellom 

rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13, inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle 

naturtyper», skal benyttes i arbeidet. Vedlegg 2 i NVEs veileder viser minimumskravene til hvilke 

kilder som skal brukes for å finne informasjon om naturmangfold.   

Naturtyper og vegetasjon, og informasjon om fugl og dyr som kan bli vesentlig berørt av anleggene skal 

vises på kart. I rapportens sammendrag skal det lages en tabell over hvilke rødlistede naturtyper, 

fuglearter og dyrearter som kan bli berørt av tiltaket, og antall kjente lokaliteter for hver enkelt art skal 

oppgis. Kartlegging av fugl skal gjøres på hensiktsmessig tid av året med hensyn til hekketider og ev. 
trekksesong. Eksisterende registreringer og funn av hekkelokaliteter og trekkruter for rødlistede arter, 

prioriterte arter og ansvarsarter, skal kartfestes/beskrives. 

Utredningene av naturmangfold skal sees i sammenheng med vurderinger av store urørte naturområder 

og verneområder under temaet «arealbruk». 

Samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10 

 Det skal vurderes om kraftledningen og andre eksisterende eller planlagte vassdrags- og 

energitiltak i området samlet kan påvirke forvaltningsmålene for en eller flere truede eller 

prioriterte arter og/eller verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper.  

 Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til slike arter/naturtyper som nevnt over 

kan bli vesentlig berørt. 

 Det skal vurderes om flere aktuelle vassdrags- og energitiltak kan påvirke de samme truede eller 

prioriterte arter og/eller verdifulle, truede eller utvalgte naturtyper, herunder lokal, regional eller 

nasjonal bestand. 

Fremgangsmåte: 

I vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster av viktige naturtyper 

jf. Miljødirektoratets håndbok 13, utvalgte naturtyper i henhold til naturmangfoldloven § 52, 

økosystemer som er viktige økologiske funksjonsområder for truede arter i Norsk Rødliste 2015 og 

prioriterte arter i henhold til naturmangfoldloven § 23. «Veileder Naturmangfoldloven kapittel II» kan 

legges til grunn i utredningene. 

Arealbruk og bebyggelse  

 Arealbehovet skal spesifiseres og tallfestes for de ulike delene av anlegget, f.eks. ledninger, 

transformatorstasjon, veier osv. Hva slags arealtyper som båndlegges skal beskrives. 

 Endringer i arealbruk, herunder båndlegging av areal, skal beskrives. Eventuelle virkninger for 

eksisterende og planlagte tiltak som for eksempel bolig-, hytte- og industriområder og lignende 

skal vurderes, herunder forholdet til planer om utvikling av Longhammeren hyttefelt.  

 Prinsipper og fremgangsmåte ved erstatning av grunn og rettigheter til mastefester og klausulert 

areal til kraftledning og transformatorstasjon. 

 Forholdet til andre offentlige og private planer skal beskrives. 
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 Eksisterende og planlagt bebyggelse langs de nye anleggene skal kartlegges i et område på 100 

meter fra senterlinjen. Det skal skilles mellom bolighus, skoler/barnehager, fritidsboliger og 

andre bygninger, og avstand til senterlinjen for bebyggelse innenfor 100 meter fra senterlinjen 

skal angis. 

 Det skal kort redegjøres for hvordan transport knyttet til realisering av tiltaket er tenkt 

gjennomført. Eventuelle behov for ny infrastruktur skal beskrives og vises på kart. 

 Arealbruken med og uten gassisolerte anlegg i ny transformatorstasjonen skal fremkomme. 

 Områder som er vernet eller planlagt vernet etter naturmangfoldloven, kulturminneloven 

og/eller plan- og bygningsloven, samt vassdrag vernet etter Verneplan for vassdrag og som ev. 

blir berørt av anleggene, skal beskrives og vises på kart. Det skal vurderes hvordan tiltaket i 

anleggs- og driftsfasen, eventuelt vil kunne påvirke verneverdiene og verneformålet,. 

 Tiltakets eventuelle påvirkning av større, sammenhengende naturområder med urørt preg skal 

vurderes. Eventuelle tap av inngrepsfrie naturområder for hver berørte kmmune og for fylke, 

skal oppgis i prosent.  

Fremgangsmåte: 

Utredningen for arealbruk skal sees i sammenheng med andre utredningskrav som for eksempel 

«nærings- og samfunnsinteresser», «landskap og visualisering», «friluftsliv», «naturmangfold» og 

kulturminner og kulturmiljø».  

Nærings- og samfunnsinteresser  

Lokalt og regional næringsliv  

 Tiltakets eventuelle konsekvenser for lokalt og regionalt næringsliv, inkludert reiseliv, skal 

vurderes, herunder sysselsetting og verdiskaping.  

 Antatt behov for varer og tjenester lokalt/regionalt både i anleggs- og driftsfasen skal omtales.  

Fremgangsmåte: 

Vurderingen av virkningene skal sees i sammenheng med de vurderinger som gjøres under temaene 

«arealbruk», «reiseliv» og «landbruk».  

Landbruk 

 Landbruksaktivitet (herunder juletreproduksjon) som kan bli berørt av anlegget skal beskrives, 

og virkninger for jord- og skogbruk, herunder driftsulemper, typer skogsareal som berøres og 

virkning for produksjon, skal vurderes.  

 Mengde skog, hva slags type og bonitet som berøres, inkludert rydde- og byggeforbudsbelte, 

skal omtales.  

 Vesentlige endringer i ressursgrunnlaget eller driftsforhold innen jord- og skogbruk skal 

vurderes.  

Fremgangsmåte: 

Vurderingen av virkningene skal sees i sammenheng med de vurderinger som gjøres under tema «lokalt 

og regionalt næringsliv». 
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Tekniske anlegg og kommunikasjonssystemer 

 Det skal vurderes om anlegget gir konsekvenser for Forsvarets anlegg. Nærføring eller kryssing 

av fylkes- og riksveier, og konsekvenser skal vurderes. Tilpasninger i anleggs- og driftsfasen 

skal vurderes. 

Luftfart 

 Det skal redegjøres for anleggenes virkninger for omkringliggende radaranlegg, 

navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten. 

 Det skal redegjøres for anleggenes virkinger for andre kommunikasjonssystemer.  

 Det skal vurderes om anleggene utgjør hindringer for luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og 

helikopter. 

 Det skal redegjøres for hvilke luftstrekk som antas at skal merkes etter forskrift om merking av 

luftfartshinder. Ved merkepliktige spenn skal Lyse Elnett beskrive hvordan ledningen skal 

merkes. 

Infrastruktur  

 Virkninger for/av annen eksisterende og planlagt infrastruktur.  

Elektromagnetiske felt 

 Utstrekning av elektromagnetiske felt ved gjennomsnittlig årlig strømbelastning skal beregnes, 

og bygninger (bolig, skole eller barnehager) som kan bli eksponert for felt over 0,4 mikrotesla 

skal kartlegges. Typer bygg, antall bygg og magnetfeltstyrken skal beskrives.  

 Det skal gis en oppsummering av eksisterende kunnskap om kraftledninger og helse. Lyse Elnett 

skal ta utgangspunkt i gjeldende forvaltningsstrategi for kraftledninger og magnetfelt, nedfelt i 

St.prp. nr. 66 (2005-2006) og i Statens stråleverns anbefalinger på www.nrpa.no. 

 Dersom bygg blir eksponert for magnetfelt over 0,4 mikrotesla skal mulige tiltak som kan 

redusere feltnivået beskrives og vurderes. 

Forurensing  

Støy 

 Støy fra kraftledningen og transformatorstasjonen skal beskrives. For transformatorstasjonen 

skal det utarbeides et støysonekart.  

Fremgangsmåte: 

Støyutredningene skal ta utgangspunkt i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-

1442/2012) og «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (M-128) fra 

Miljødirektoratet.  

Utslipp og avrenning 

 Mulige kilder til forurensing fra anleggene skal beskrives og risiko for forurensing skal 

vurderes. For transformatorstasjonen skal mengden av olje angis. 

 Risiko for utslipp og forurensing av luft, vann eller grunn/sedimenter, som f.eks. avrenning fra 

kreosotstolper og oljegruber i transformatorstasjoner skal vurderes. Mulige konsekvenser ved 

http://www.nrpa.no/
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eventuell bruk av SF6-gass i GIS-anlegg skal beskrives og risiko for utslipp skal vurderes. 

Spredningsrisiko ved evt. tiltak i forurenset grunn skal vurderes.  

 Vesentlig økning eller reduksjon i utslipp av klimagasser skal beskrives.  

 Håndtering av avfall, dersom tiltaket vil genere store mengder avfall, skal beskrives.  

Drikkevann og vannmiljø 

 Virkninger for eventuelle drikkevanns- og reservevannkilder i både anleggs- og driftsfase skal 

beskrives. Tiltak for å forhindre forurensing til bl. a. drikkevannskilder og vassdrag skal angis.  

Fremgangsmåte: 

Informasjon om dagens bruk av tiltaksområdet og tiltaksplaner for vannområdene skal innhentes. Kilder 

som www.vann-nett.no og https://vannmiljo.miljodirektoratet.no kan benyttes.  

8. Formidling av utredningsresultater 

En oppsummering av konsekvensutredningene og søknad etter energiloven, kan legges frem som et 

samlet dokument.  

Alle utredningene (fagrapporter m.m.) som legges frem, vil bli sendt på høring sammen med søknaden 

etter energiloven. All dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig på internett. Sensitive opplysninger skal av 

den grunn legges i separate vedlegg. NVE gjennomfører høring av søknad elektronisk, og all 

dokumentasjon må derfor sendes NVE digitalt. NVE skal kontaktes for å avtale oversendelse av antall 

papireksemplarer.  

Lyse Elnett skal utforme et sammendrag om tiltaket som omsøkes og hvilke virkninger det kan medføre 

beregnet for offentlig distribusjon. NVE anbefaler at det utarbeides en enkel brosjyre. 

Med hilsen 

 

Arne Anders Sandnes 

fungerende seksjonssjef 

Katrine Stenshorne Odenmarck 

rådgiver 

 

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

 

Vedlegg: Bakgrunn for vedtak (NVE ref. 201834746-32) 
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