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Statnett SF, Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylke - Tillatelse til
forberedende arbeider ved Fjotland transformatorstasjon
Norges vassdrag- og energidirektorat viser til Deres brev datert 1. mars 2016 vedlagt miljø-, transportog anleggsplan for Fjotland transformatorstasjon.
Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø-, transport- og anleggsplan gitt i konsesjon 3.
februar 2016, post 9.
Bakgrunn
Statnett SF fikk den 3. februar 2016 konsesjon til bygging av Fjotland transformatorstasjon. Det er satt
vilkår i konsesjonen om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegget.
Denne skal godkjennes før anleggsarbeidene kan starte. NVE har meddelt Statnett at MTA i sin helhet
ikke kan godkjennes før Kvinesdal kommune har fått uttale seg til planen. Statnett har nå, for å holde
fremdriftsplanen, bedt om tillatelse til å etablere mannskaps- og kontorriggen (riggplass C) før
godkjenningsvedtaket for MTA foreligger.
Vedtak
Med hjemmel i konsesjonen datert 3. februar 2016, post 9, godkjenner NVE at Statnett SF gis tillatelse
til forberedende arbeider knyttet til bygging av Fjotland transformatorstasjon i Kvinesdal kommune.
Arbeidene omfattes av fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for Fjotland transformatorstasjon.
Vårt vedtak forutsetter at de fremlagte planer for miljø og transport ikke går ut over vilkår og
forutsetninger gitt i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg
nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.
Vilkår

▪ NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved
byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.

▪ Det kan fra NVEs miljøtilsyn bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til
dokumentasjon for deler av anlegget.
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Vurdering
På grunn av diverse utsettelser i prosjektet, et stramt tidsskjema og at kommunen fikk tilsendt den
ferdige MTA til gjennomlesing svært sent, gir NVE tillatelse til enkelte forberedende arbeider i
forbindelse med bygging av Fjotland transformatorstasjon. Disse arbeidene består i å etablere en
mannskaps- og kontorrigg på det som i planen benevnes som riggplass C. Området er i dag for det meste
opparbeidet, og skal overtas av Sira-Kvina kraftselskap etter Statnetts bruk av plassen. NVE vurderer
med bakgrunn i dette at arbeidene det herved gis tillatelse til kun er en fremskyndelse av nødvendige
midlertidige tiltak med minimale konsekvenser for omgivelsene.
Annet
For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har konsesjon etter energiloven,
gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det for gjeldende
anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal
byggesaksbehandling, jf pbl §1-3.
NVE minner om at anlegget er underlagt forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (FOR-2012-12-07-1157). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens
krav.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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