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Forord 
I forbindelse med høring av søknad om ny 132 kV kraftledning mellom Opstad og Håland samt 
en ny Håland transformatorstasjon fremmet Rogaland Fylkeskommune flere administrative 
innsigelser til de omsøkte traseløsningene av hensyn til kulturminner og -miljø.  
 
Det er på denne bakgrunn vurdert ulike alternative traseer for kraftledningen på strekningen 
mellom Grødem og Rindå. Aktuelle alternativer har også vært diskutert med berørte 
grunneiere i området.  
 
Basert på dette omsøkes derfor et nytt trasealternativ, alternativ 1.0.1, på strekningen. Dette 
alternativet vil best ivareta både forholdet både til kulturminner og -miljø samt ønsker fra 
berørte grunneiere. Samtidig trekkes tidligere omsøkte trasealternativ 1.1 fra videre 
behandling.  
 
 
Høringsuttalelser sendes til: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 OSLO 
e-post: nve@nve.no 
 
Har du spørsmål eller synspunkter til planene eller prosjektet, så ta gjerne kontakt med: 
 
Grunneierkontakt 
Silje K. Osmundsen  48 26 21 04  siljeko@lyse.no 
Prosjektleder 
Torbjørn Grødem  51 90 86 19 torbjorn.grodem@lyse.no 
Myndighetskontakt 
Asbjørn Folvik    47 50 90 62 asbjorn.folvik@lyse.no 
 
Nærmere informasjon om prosjektet og Lyse Elnett AS finnes på internettadressen: 
https://www.lysenett.no/Opstad-Haland 
 
 
Sandnes, mars 2020 

 
 
Håvard Tamburstuen 
Adm. Dir. 
Lyse Elnett AS  
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Sammendrag 
Lyse Elnett søkte i februar 2019 om anleggskonsesjon for en ny kraftledning mellom Opstad 

og Håland, samt en ny Håland transformatorstasjon.  

 

I forbindelse med høring av søknaden fremmet Rogaland Fylkeskommune v/ 

Fylkesrådmannen flere administrative innsigelser.  

 

Ulike løsninger har vært vurdert for å redusere konsekvensene for kulturminner og -miljø, og 

Lyse Elnett AS tilleggssøker på denne bakgrunn konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 

forhåndstiltredelse for en traseendring for ny 132 kV forbindelse mellom Opstad 

transformatorstasjon og en ny Håland transformatorstasjon på strekningen mellom Grødem 

og Rindå. 

 

Videre trekker samtidig Lyse Elnett tidligere omsøkte trasealternativ 1.1 fra videre behandling. 
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1. BAKGRUNN 

Lyse Elnett søkte i februar 2019 om anleggskonsesjon for en ny kraftledning mellom Opstad 

og Håland, samt en ny Håland transformatorstasjon. I forbindelse med høring av søknaden 

fremmet Rogaland Fylkeskommune v/ Fylkesrådmannen følgende administrative innsigelser: 

 

1. Fylkesrådmannen vurderer alternativ 1.0 ved id 44837 på Nedre Oma til å være i strid 

med kulturminnelovens §§ 3 og 4 (jf. § 8) og fremmer derfor administrativ innsigelse 

til dette alternativet. Innsigelsen kan frafalles dersom linjen justeres lenger bort fra id 

44837 og at mastefestene ikke kommer i berøring med id 44837.   

 

2. Fylkesrådmannen vurderer alternativ 1.1 ved id 64496 til å være i strid med 

kulturminnelovens §§ 3 og 4 (jf. § 8), og fremmer derfor administrativ innsigelse til 

dette alternativet. Innsigelsen kan frafalles, dersom traseen justeres lenger bort fra id 

64496 (gravhaug).   

 

3. Fylkesrådmannen vurderer omsøkte anleggsveier 7A, 9C, 10B, 12B, 13A, 19A, 19B og 

19C til å være i strid med kulturminnelovens §§ 3 og 4 (jf. § 8) og fremmer derfor 

administrativ innsigelse til disse alternativene. Dersom det går klart frem at veiene skal 

benyttes slik de er, og ikke skal oppgraderes med fysiske tiltak (som oppgrusing, 

utvidelse mm.) vil vi kunne frafalle fremsatte innsigelse. 

 

Et innsigelsesmøte ble avholdt mellom partene 23. januar 2020. 

 

Lyse Elnett har vurdert hvordan innsigelsene kan løses, og tilleggssøker med dette et nytt 

trasealternativ som vil løse innsigelse nr. 1. Samtidig trekker Lyse Elnett alternativ 1.1 i sin 

helhet, noe som vil løse innsigelse nr. 2.  

 

Når det gjelder innsigelse nr. 3, så vil tiltaket kunne gjennomføres uten breddeutvidelse av 

aktuelle veier. Det legges til grunn at dette eventuelt vil være et vilkår i en anleggskonsesjon, 

samt at det mer detaljert vil håndteres i en Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA- plan). 

 

Lyse Elnett AS tilleggssøker med dette konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og 

forhåndstiltredelse for en traseendring for ny 132 kV forbindelse mellom Opstad 

transformatorstasjon og en ny Håland transformatorstasjon på strekningen mellom Grødem 

og Rindå (trasealternativ 1.0.1).  

 

Fra Grødem føres traseen mot nordvest, over driving range ved golfbanen på Grødem, og 

deretter over Håelva. Videre krysses jordbruksområder vest for Nedre Oma, opp til en 

kryssing av eksisterende 50 kV kraftledning ved Rindå. Herfra videreføres traseen langs 

tidligere omsøkte trasealternativ 1.0 frem til en ny Håland transformatorstasjon.  

 

Videre trekker samtidig Lyse Elnett tidligere omsøkte trasealternativ 1.1 fra videre behandling. 

 

Den omsøkte endringen berører Time kommune i Rogaland fylke.  
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1.1.1  Ekspropriasjonstillatelse 

Lyse Elnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneiere. For det tilfelle at 

slike avtaler ikke fører fram, søkes det i medhold av oreigningsloven av 23.10.1959, § 2 punkt 

19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge, drive og 

vedlikeholde de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport.  

 

Nødvendig areal for framføring av luftledning vil bli klausulert (byggeforbudsbelte og et 

eventuelt ryddebelte i skog).  

 

Det omsøkes ikke her ytterligere rettigheter til adkomst og transport på private veier eller 

rettigheter til ytterligere rigg- og anleggsplasser utover hva som tidligere er omsøkt.  

 

1.1.2 Forhåndstiltredelse 

Lyse Elnett ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, 

slik at arbeider med anlegget eventuelt kan påbegynnes før skjønn er avholdt.  

 

Forsyningssituasjonen på Sør-Jæren er svært anstrengt, og det aktuelle prosjektet er viktig for 

å sikre området tilstrekkelig forsyningskapasitet. Det er således viktig å kunne påbegynne 

byggearbeidene så raskt som mulig etter at en eventuell anleggskonsesjon er gitt. 

 

1.2 UTFØRTE FORARBEIDER 

I arbeidet med nye traseer har Lyse Elnett hatt dialog med både Rogaland Fylkeskommune 

samt berørte grunneiere.  

 

Det er utviklet en egen nettside (https://www.lysenett.no/Opstad-Haland), hvor all tilgjengelig 

informasjon om prosjektet fortløpende blir publisert.  

https://www.lysenett.no/Opstad-Håland
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 
 

2.1 VURDERTE TRASEALTERNATIVER 

Basert på innsigelsene har Lyse Elnett vurdert flere mulige traseløsninger som kan redusere 

konsekvensene for kulturminner og -miljø, og som samtidig vil kunne være akseptable for 

berørte grunneiere i området. Det er totalt vurdert 4 ulike traseløsninger (alternativ 1.0.1-1.0.4), 

jfr. figur 2.1.  

 

 
Figur 2.1. Vurderte trasealternativer Grødem – Rindå. 
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De ulike alternativene skiller seg relativt lite fra hverandre. Alle er teknisk gjennomførbare, 

uten noen vesentlige utfordringer sammenliknet med tidligere omsøkte alternativer. Tabell 2.1 

viser anslåtte investeringskostnader for de ulike alternativene, sammenliknet med 

trasealternativ 1.0 på tilsvarende strekning.  

 

Tabell 2.1. Estimerte investeringskostnader (MNOK2020), sammenliknet med alternativ 1.0 på samme 

strekning. 

Alternativ 1.0.1 Alternativ 1.0.2 Alternativ 1.0.3 Alternativ 1.0.4 

+ ~ 0,1 MNOK + ~ 0 MNOK + ~ 0,25 MNOK + ~ 1 MNOK 

 

2.2 OMSØKT TRASELØSNING GRØDEM - RINDÅ 

Basert på innspill fra både Rogaland Fylkeskommune og berørte grunneiere i området velger 

Lyse Elnett å tilleggssøke trasealternativ 1.0.1 mellom Grødem og Rindå.  

 

Fra Grødem føres traseen mot nordvest, over driving range ved golfbanen på Grødem, og 

deretter over Håelva. Videre krysses jordbruksområder vest for Nedre Oma, opp til en 

kryssing av eksisterende 50 kV kraftledning ved Rindå. Herfra videreføres traseen langs 

tidligere omsøkte trasealternativ 1.0 frem til en ny Håland transformatorstasjon.  

 

Trasealternativet vil løse innsigelse nr. 1 fra Rogaland Fylkeskommune, og samtidig hensynta 

ønskene fra de fleste berørte grunneiere i området.  

 

Samtidig trekker Lyse Elnett tidligere omsøkte alternativ 1.1 i sin helhet. Dette vil løse 

innsigelse nr. 2 fra Rogaland Fylkeskommune, og samtidig være i tråd med ønsker fra 

grunneiere og beboere i området. 

 

Når det gjelder innsigelse nr. 3 fra Rogaland Fylkeskommune, så vil prosjektet kunne 

gjennomføres uten breddeutvidelse av aktuelle veier hvor det foreligger innsigelse. Det legges 

til grunn at dette eventuelt vil være et vilkår i en anleggskonsesjon, samt at det vil mer detaljert 

håndteres gjennom Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA- plan). 

 

Traseen er nærmere illustrert i figur 2.2 samt vedlegg 1. 
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Figur 2.2. Omsøkt trasealternativ 1.0.1, samt tidligere omsøkte trasealternativ 1.0. 
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2.3 UTFORMING 

Ledningen vil utformes å samme måte som tidligere omsøkt, med bruk av stålrørmaster med 

planoppheng som forankrings-, avspennings- og vinkelmaster og komposittmaster som 

bæremaster. Høyden på linjene vil tilpasses slik at de ikke er til hinder for vanlig 

landbruksdrift i området.  

2.4 VEIER OG RIGGOMRÅDER 

Det omsøkes ikke nye veier og riggområder utover hva som tidligere er omsøkt for 

forbindelsen som helhet.  

2.5 BYGGING, DRIFT, VEDLIKEHOLD 
Den tilleggssøkte strekningen vil bygges, drives og vedlikeholdes på samme måte som hva 

som tidligere er omsøkt for forbindelsen som helhet. I forkant av byggestart vil det utarbeides 

en egen MTA- plan (Miljø, Transport og Anleggsplan) som nærmere beskriver detaljene i 

hvordan utbyggingen skal foregå samt hvilke tiltak som skal gjennomføres for å unngå eller 

redusere negative virkninger. Denne planen vil sendes på høring til aktuelle parter, og skal 

godkjennes av NVE før anleggsstart.  

 

Det vil i driftsfasen bli et byggeforbuds- og skogryddingsbelte på ca. 30 meter langs traseen 

(figur 2.3). I skoghellinger og ved lange spenn kan byggeforbuds- og skogryddingsbeltet bli 

noe større.  

 
Figur 2.3. Typisk byggeforbuds- og skogryddingsbelte langs en enkeltkurs 132 kV luftledning. 
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3. KONSEKVENSER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG 
SAMFUNN 

Det tilleggssøkte trasealternativet vurderes å ha tilsvarende konsekvenser for landskap, 

naturmangfold og friluftsliv/reiseliv som de tidligere omsøkte alternativene i det aktuelle 

området.  

 

Hovedbegrunnelsen for tilleggssøknaden er knyttet til negative konsekvenser for 

kulturminner og -miljø ved de omsøkte alternativene, og det legges derfor til grunn at det 

tilleggssøkte alternativet vil ha reduserte negative konsekvenser for kulturminner og -miljø.  

 

Når det gjelder konsekvenser for landbruk, så har Lyse Elnett vært i dialog med berørte 

grunneiere i området. Tilbakemeldingen har vært at det tilleggssøkte alternativet vil ha færre 

negative konsekvenser for de enkelte eiendommene enn det opprinnelig omsøkte alternativ 

1.1. I den videre planleggingen vil Lyse Elnett fortsette dialogen med aktuelle parter om 

plassering av master mv, slik at ulemper for landbruksinteressene kan reduseres så langt som 

mulig. 

 

3.1 KONSEKVENSER FOR VEDTATTE PLANER 

Det tilleggssøkte alternativet vil ikke medføre direkte inngrep i området vernet etter eller i 

medhold av naturvernloven/ naturmangfoldloven. På tilsvarende måte som opprinnelig 

konsesjonssøkte alternativ vil være behov for å krysse Håelva i det tilleggssøkte alternativet. 

Dette vassdraget er vernet etter verneplan I for vassdrag. 

 

I gjeldende kommuneplan for Time kommune er tilleggssøkt trase i hovedsak avsatt som 

LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Kryssingen av golfbanen på 

Grødem vil skje gjennom et område avsatt som idrettsanlegg. Traseen vil berøre en 

hensynssone for bevaring av naturmiljø rundt Håelva. Tidligere omsøkte traseer berører de 

samme områdene på tilsvarende måte. 

 

Tilleggssøkt trase vil ikke medføre vesentlige negative konsekvenser for regionale og private 

planer i det aktuelle området.  
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4. INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER 

4.1 ERSTATNINGSPRINSIPPER 

Lyse Elnett har generelle erstatningsprinsipper som kommer til anvendelse i denne typen 

saker. Erstatninger utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det 

varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging.  

 

I ledningstraseene beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves en rett til å bygge, 

drive og vedlikeholde ledningene. Lyse Elnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med 

alle berørte parter. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst. Dersom forhandlinger 

ikke fører fram, vil saken gå til rettslig skjønn. 
 

4.2 BERØRTE GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 

Det er utarbeidet en liste med berørte grunneiere/eiendommer mellom Grødem og en ny 

Håland transformatorstasjon for det tilleggssøkte trasealternativet 1.0.1, det tidligere omsøkte 

alternativ 1.0, samt alternativ 1.1 som nå trekkes fra videre behandling, jfr. vedlegg 2. 

 

Oversikten omfatter traseen ut til ca. 100 meter fra ledningens senterlinje. 

 



Konsesjonssøknad ny 132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon 

Tilleggs- og endringssøknad  

    side 13 av 15  

 

5. VEDLEGG 

1. Trasekart tilleggssøkt trase for ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – 

Håland transformatorstasjon (Grødem – Rindå) 

2. Grunneierliste  
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Vedlegg 1: Trasekart tilleggssøkt trase for ny 132 kV forbindelse Opstad transformatorstasjon – Håland 

transformatorstasjon (Grødem – Rindå) 
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Vedlegg 2: Grunneierliste 

MATRIKKEL-ID KOMMUNE 

1121/9/8/0 TIME 

1121/9/8/0 TIME 

1121/9/20/0, 9/24, 9/35 TIME 

1121/9/20/0, 9/24, 9/35 TIME 

1121/12/1/0  TIME 

1121/12/2/0 TIME 

1121/13/4/0 TIME 

1121/13/5/0 TIME 

1121/64/17/0 TIME 

1121/64/8/0, 64/11, 64/19 TIME 

1121/64/21/0 TIME 

1121/64/5/0, 64/22, 64/23 TIME 

1121/11/10/0 TIME 

1121/11/10/0 TIME 

1121/11/1/0 TIME 

1121/11/7/0 TIME 

1121/11/7/0 TIME 

1121/10/5/0 TIME 

 

 

 

 

 

 


