Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 18.12.2017
Vår ref.: 200902400-464
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tanja Midtsian
22959493/tcm@nve.no

NVEs innstilling til vedtak om 420 kV kraftledning Lyse–Fagrafjell og
Fagrafjell transformatorstasjon
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) tilrår at Olje- og energidepartementet gir Statnett
SF konsesjon i medhold av energiloven til en ny 420 kV kraftledning fra Lysebotn i Forsand til en
ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner. Vi viser til vedlagte forslag
til anleggskonsesjon med vilkår.
NVE viser til søknader fra Statnett SF (tidligere Lyse Sentralnett AS) om konsesjon til å bygge og drive
den nye 420 kV-ledningen og transformatorstasjonen. Søknadene er begrunnet med behovet for å styrke
kraftforsyningen til Sør-Rogaland.
NVE har vurdert søknaden fra Statnett, og etter vår vurdering er forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland
ikke god nok, og ikke i tråd med forskrift om systemansvaret. Med økende forbruk vil situasjonen
forverres ytterligere. En ny 420 kV kraftledning Lyse–Fagrafjell og ny transformatorstasjon ved
Fagrafjell legger til rette for den videre utviklingen av kraftledningsnettet i regionen, og gir fleksibilitet i
hvilke løsninger som velges videre. NVE anbefaler derfor at Statnett gis konsesjon til disse anleggene.
De samlede samfunnsmessige fordelene som oppnås med tiltaket er utvilsomt større enn skader og
ulemper som påføres andre, og NVE anbefaler at Statnett gis samtykke til ekspropriasjon til grunn og
rettigheter for anleggene, i medhold av oreigningslova. Vi anbefaler at det også gis samtykke til
forhåndstiltredelse etter samme lov.
Kart som viser anbefalt trasé for kraftledningen, transformatorstasjonens beliggenhet og nødvendige
veier og anleggsplasser er vedlagt forslaget til anleggskonsesjon. NVEs vurderinger er beskrevet i
vedlagte notat «Bakgrunn for innstilling» av 15. desember 2017 (NVE ref. 200902400-463).
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Saken oversendes med dette til Olje- og energidepartementet for videre behandling. Sakens dokumenter
gjøres tilgjengelig i SeDok, jf. e-post av i dag. En oversikt over sakens dokumenter er vedlagt.
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