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VEDLEGG:   
 

1. Grunneierliste 

  



 

 

1. Bakgrunn 

På bakgrunn av gjennomført detaljplanlegging er det fremkommet behov for to nye veier med 
tilhørende masseuttak i forbindelse med bygging av ledningene Ertsmyra-Lyse (anleggskonsesjon 
201203263-84) og Lyse-Duge (anleggskonsesjon 201403887-24).   
 
 

2. Søknader og formelle forhold 

2.1. Søknader etter energiloven 

Statnett søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om konsesjon for bygging av 
følgende nødvendige bianlegg:   
 

 En permanent vei fra Nilsebuveien (Forsand kommune) opp til mast BM38 (Lyse-Duge).  Total 
veglengde på ca. 590 m i veiklasse 51 og ca. 430 m i veiklasse 71. Uttak av inntil 6.000 m3 
stedlige løsmasser langs veien (morene/fjelltak). 

 

 Uttak av inntil 6.000 m3 fra eksisterende massetipp i Stølsdalen (Forsand kommune) til 
bygging av vei/riggområder.  

 

 En permanent vei fra Lilandstippen (Sirdal kommune) inn mot vinsj- og trommelplass VT43B 
(mellom mast 35 og 36).  Total veglengde på 950 m i veiklasse 51. Uttak av inntil 2.200 m3 
stedlige løsmasser langs veien. 

 
Detaljutforming og istandsetting av tiltakene vil håndteres gjennom MTA-planen.  
 

2.2. Søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse 

Statnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneierne. For det tilfelle at slike 
avtaler ikke fører fram, søkes det nå i medhold av oreigningsloven av 23.10.1959, § 2 punkt 19, 
om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter, herunder rettigheter for all 
nødvendig ferdsel/transport, for å bygge og drive følgende hjelpeanlegg til tidligere omsøkte 
elektriske anlegg.  
 

 Nye tilkomstveger. Det søkes om klausulering av areal for tilkomstveier spesifisert i kap. 2.1. 
Anleggene vil tilfalle grunneier etter endt bruk, men Statnett vil ha bruksrett til disse.  

 

 Uttak av masser til veibygging. Det søkes om nødvendige tillatelser for uttak av masser til 
bygging av konsesjonssøkte veier. Arealene vil tilfalle grunneier etter endt bruk.  

 

 Transport og baseplasser. Alle nødvendige rettigheter i og over grunn knyttet til aktiviteter 
som planlegging, bygging, drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av ledninger og 

                                                           
1 "Normaler for landbruksveier – med byggebeskrivelse". www.skogkurs.no 
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stasjonsanlegg. Dette vil i praksis si nødvendige rettigheter til adkomst og transport av utstyr, 
materiell og mannskap samt midlertidig bruk av veier og massetak som vist i Figur 1 - 3.  

 
Statnett ønsker ikke eiendomsrett til nevnte arealer over. Det søkes kun bruksrett.  
 
Statnett ber samtidig om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter 
oreigningslovens § 25 slik at arbeidet med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 
 
Det er utarbeidet en liste med berørte eiendommer - grunneiere og rettighetshavere - for de 
omsøkte tiltakene, se vedlegg 1. 
 

2.3. Andre nødvendige tillatelser 

Det henvises til tidligere konsesjonssøknader for Ertsmyra-Lyse og Lyse-Duge. 
 

2.4.  Utførte forarbeider 

Statnett har hatt befaring med berørte grunneiere. Forsand kommune har deltatt på befaring av 
veien opp Godlia (ledningen Lyse-Duge).  
 
Veien opp Godlia er blitt drøftet med representer for grunneierne og deres advokat på møter 
både 25.01.16 og 04.03.16. 
 
Statnett har inngått tiltredelsesavtale med samtlige grunneiere berørt av denne tilleggssøknaden. 
Avtalen åpner for etablering av nødvendige bianlegg som skissert i kap. 2.1.  
 
Samtlige tiltak faller inn under arealer som allerede er undersøkt gjennom lovpålagte 
kulturminneundersøkelser (§ 9-undersøkelser). 

 
3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1. Vei opp til BM38 (Godlia) med tilhørende massetak 

I forbindelse med skogrydding av fremtidig ledningstrasé (Lyse-Duge) opp Godlia har Statnett 
behov for å etablere en ny vei for å kunne frakte ut avvirket tømmer. Mottatt skogstakst tilsier at 
det vil bli avviket ca. 500 m3 med lauvvike (fra Nilsebuveien og opp til BM 38). Statnett har 
vurdert uttransport med helikopter, men konkludert med at kostnaden ved denne løsningen vil 
overstige prisen på opparbeiding av den omsøkte veien.  
 
Første del av veien etableres som veiklasse 5 for å komme opp med tømmerbil da 
fremkjøring/levering av tømmer nede ved Nilsebuveien ikke er praktisk mulig. I overgangen til 
veiklasse 7 etableres en vendehammer/snuplass. Etablering av en vei klasse 7 videre opp lia (over 
kryssing av Godåna) vurderes av hensyn til eventuelle terrengskader som kunne oppstått om man 
kun hadde basert seg på en enkel driftsvei over samme strekning.  
 
Etter å ha krysset Godåna vurderes terrenget mer tilrettelagt for en enkel driftsvei frem til BM38 
(midlertidig terrengtransport). Her vil terrengtransporten i hovedsak foregå langs den gamle 



 

anleggsveien for bestående ledning. Det etableres også midlertidige driftsveier fra konsesjonssøkt 
veitrasé og inn til ny ledningstrasé opp lia.  
 
Statnett vil hovedsakelig hente inntil 6.000 m3 stedegen morenemasse langs den konsesjonssøkte 
veien for oppbygging av bærende lag. Skulle det vise seg å ikke bli tilstrekkelig ønsker Statnett 
muligheten for å hente masser fra eksisterende massetipp i Stølsdalen, lenger nord.  Tippmassene 
i Stølsdalen planlegges også brukt til opparbeidelse av riggplasser til Ledningspakke 2. Statnett 
har allerede fått konsesjon til uttak av inntil 2.000 m3 fra denne tippen gjennom konsesjonsgitt 
tiltak Sauda-Lyse, slik at totalt uttak blir opp til 8.000 m3. Topplaget til veien vil bli fraktet inn fra 
ekstern kilde.  
 

 

Figur 1. Omsøkt ny vei (klasse 5/7) opp Godlia. Områder for lokalt uttak av maser til veibygging 
(fjelltak/morenemasser) er angitt.  

 
 
 
 



 

 

Figur 2. Omsøkt masseuttak fra eksisterende tipp i Stølsdalen. Statnett har konsesjon til uttak av 2 
000 m3 (Sauda-Lyse). Dette ønskes nå utvidet til 8 000 m3. 

 

3.2. Vei inn til vinsj- og trommelplass VT43 (Torjusbakken) med tilhørende massetak 

I forbindelse med strekking av linene på ny Ertsmyra-Lyse ledning, har Statnett behov for å 
transportere tromler inn til ledningstraséen i Lilandsdalen. Planlagte strekkseksjoner nord og sør 
for Lilandsdalen innebærer bruk av flybare vinsjer på fjellet slik det er nødvendig med plassering 
av tromler i Lilandsdalen. 
 
Dagens landbruksvei er ikke egnet til transport av tromlene på grunn av stigning og svingradius på 
den nedre del av veien. Statnett har vurdert mulighet for utbedring av veien men har konkludert 
at det ikke er teknisk mulig å oppnå krav til stigning/kurvatur langs dagens veitrasé. Statnett har 
derfor vurdert en alternativ trasé som tar av fra eksisterende vei lengre ned i dalen, og resulterer i 
en svakere helning uten bratt sving.  
 
Veien etableres som veiklasse 5 ihht. landbruksnorm. Det vil etableres et massetak i tilknytning til 
veien, dette merkes som punkt 'A' på kartet under. Det søkes om uttak av inntil 2 200 m3 masse 
fra massetak langs veien. Topplaget til veien vil bli fraktet inn fra ekstern kilde.  



 

 

Figur 3. Omsøkt vei inn til vinsj-/trommelplass VT43 (Torjusbakken). 

 

3.3. Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 

Ingen av de tilleggssøkte tiltakene vurderes å gi nevneverdig virkning for miljø, naturressurser og 
samfunn ut over foreliggende konklusjoner i gjennomførte konsekvensutredninger. Det henvises 
derfor til tidligere konsesjonssøknader.  
 
Veien opp Godlia berører delvis et automatisk fredet kulturminne (Skinnveien). Statnett fremmet 
i april en dispensasjonssøknad knyttet til ledningen Lyse-Duge og nødvendige bianlegg. 
Veitraseen som her tilleggssøkes var en del av denne dispensasjonssøknaden. Riksantikvaren 
innvilget søknaden i mai 2016.  
 

A 



 

Deler av veien opp Godlia berører også stinettet til Stavanger turistforening. Statnett har drøftet 
veibyggingen med STF. Statnett oppfatter at turistforeningen er positive til tiltaket forutsatt at 
nødvendig skilting/varsling blir satt opp i forbindelse med veibyggingen.  
 

 
 

  



 

VEDLEGG 1 
Grunneierliste 
 
Anleggsvei Godlia 

Kommune G.nr B.nr Navn Adresse Postnr. Poststed 

1129 23 1/9 Kjell Jostein Lyse Nilsebuvegen 97 2127 Lysebotn 

1129 23 3/4/5 Svein Gitle Tangen Lyse 43 4127 Lysebotn 

1129 23 13/14 Kåre Lyses bo v/ 
Bente Lyse (uskifte) 

Nøkkveien 23  4314 Sandnes 

Aukland og Tangen sameige 

1129 24 1 Eli Haddeland  Blåmeisveien 16 4328 Sandnes 

1129 24 2/4/5 Gustav Aukland Nilsebuvegen 275 2127 Lysebotn 

1129 24 3/6/9 Reidar Magne 
Myrland  

Vardeveien 19 4328 Sandnes 

1129 24 6/9 Linda Riskedal 
Myrland 

Brattebøforen 17 4308 Sandnes 

Hilde Riskedal 
Myrland 

Myrveien 6B 4326 Sandnes 

 
Massetak Stølsdalen 

Kommune G.nr B.nr Navn Adresse Postnr. Poststed 

Lyse sameige 

   Trond Olav Tangen Veidemannsveien 
2 

4328 Sandnes 

1129 23 1/9 Kjell Jostein Lyse Nilsebuvegen 97 2127 Lysebotn 

1129 23 2 Bente Lyse Lervigbrygga 175 4014 Stavanger 

1129 23 3/4/5 Svein Gitle Tangen Lyse 43 4127 Lysebotn 

1129 23 6/7 Gerd Karin Holmen Ullendalsverket 
51B 

4306 Sandnes 

Bjørg Synnøve 
Solheim 

Skjærpevegen 16 4342 Undheim 

1129 23 8 Solveig Kristine 
Kvelvane 

Nedre Tastasjøen 
16 

4029 Stavanger 

Terje Lyse Marieroallen 21 D 4017 Stavanger 

1129 23 11 Jonas Fosmark Glettefjell 13 4325 Sandnes 

Sigve Fosmark Lyse 14 2127 Lysebotn 

1129 23 12 Olav Kjetil Vika  Fossanvegen 391 4110 Forsand 

1129 23 13/14 Kåre Lyses bo v/ 
Bente Lyse (uskifte) 

Nøkkveien 23  4314 Sandnes 

1129 23 44 Sigbjørn Rygh  Astridsvei 33 4311 Hommersåk 

1129 24 1 Eli Haddeland  Blåmeisveien 16 4328 Sandnes 

1129 24 2/4/5 Gustav Aukland Nilsebuvegen 275 2127 Lysebotn 

1129 24 3/6/9 Reidar Magne 
Myrland  

Vardeveien 19 4328 Sandnes 



 

1129 24 6/9 Linda Riskedal 
Myrland 

Brattebøforen 17 4308 Sandnes 

Hilde Riskedal 
Myrland 

Myrveien 6B 4326 Sandnes 

 
Anleggsvei Torjusbakken 

Kommune G.nr B.nr Navn Adresse Postnr. Poststed 

1046 41 3 Odd Torfinn Solhom Lilandsveien 253 4440 Tonstad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


