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Statnett SF, Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylke - godkjenning av
miljø-, transport- og anleggsplan for 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
I forbindelse med Statnetts planer om spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 kV på strekningene
mellom Solhom –Tonstad – Lysebotn – Duge skal Fjotland transformatorstasjon overta for dagens
Solhom stasjon. Tiltaket er en del av et større prosjekt for spenningsoppgradering i Vestre korridor.
Vedtak
Med hjemmel i konsesjonen datert 3. februar 2016, post 9, godkjenner NVE fremlagte miljø-, transportog anleggsplan for bygging av Fjotland transformatorstasjon i Kvinesdal kommune.
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.

▪ Plan for tiltak på transformatorbygget skal oversendes NVE for godkjenning. Statnett skal
på forhånd diskutere tiltakene med Kvinesdal kommune.

▪ Trafikksikkerhetstiltakene skal ferdigstilles innen utgangen av 2016
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Side 2

▪ Eventuelle reviderte planer for trafikksikkerhetstiltak ved Åsheim og på Gunsteinsli skal
oversendes NVE når de foreligger. Løsningene skal på forhånd diskuteres med Kvinesdal
kommune.
▪ Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med
alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig.
NVEs merknader til og vurdering av planen
MTA er oversendt Kvinesdal kommune for uttalelse i forbindelse med NVEs behandling av planen.
Beklageligvis fikk kommunen kort tid til å kommentere på grunn av manglende oversendelse av det
ferdige MTA-dokumentet. I tilbakemeldingen, som kommunen understreker ikke er politisk behandlet
på grunn av tidspress, forutsettes det at trafikksikkerhetstiltakene ved Åsheim og på Gunsteinsli
behandles for seg når reviderte planer foreligger. De ber om at planene for tiltakene sendes til
godkjenning etter dialog med kommunen og NVE. Tiltak på transformatorbygningens fasade forutsettes
diskutert med kommunen før de oversendes NVE for godkjenning. Avslutningsvis ber kommunen
Statnett om å ta spesielt hensyn til friluftslivet i stasjonsområdet i helger og ferier når det gjelder
støyende anleggsaktivitet.
NVEs miljøtilsyn har hatt dialog med kommunen om sentrale tema i planen. Den 13. oktober 2015 ble
det gjennomført en fellesbefaring med kommunen, Statnett og NVEs miljøtilsyn. Befaringen omfattet
stasjonsområdet med deponier og stedene der kommunen krevde tiltak som følge av økt
trafikkbelastning. Kvinesdal kommune fremmet innsigelse i konsesjonssaken på bakgrunn av
trafikksikkerhet og krav om tiltak på transformatorbygget. For transformatorbygget var kravet at det
skulle gjøres tiltak på fasaden på GIS-bygget for å dempe «industripreget». Dette av hensyn til planlagt
hyttefelt på motsatt side av vannet Landsløk. Trafikksikkerhetstiltakene dreide seg om tre områder;
Gunsteinsli, Åsheim og Kvinlog, der de trafikale utfordringene knyttet til anleggstrafikken etter
kommunens mening ikke var godt nok ivaretatt. NVEs konsesjonsavdeling gjennomførte
innsigelsesmøte (telefonmøte) med Kvinesdal kommune den 26. november 2015, der også miljøtilsynet
var til stede. Innsigelsen ble nylig trukket etter enighet med Statnett om at det skal gjøres
trafikksikkerhetstiltak på Gunsteinsli og ved Åsheim, og tiltak på fasaden på transformatorbygget.
Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak diskuteres det på godkjenningstidspunktet alternative løsninger
som en følge av lokale innspill. Tiltakene som er beskrevet i MTA oppfyller NVEs konsesjonskrav og
vil omfattes av dette godkjenningsvedtaket. Eventuelle reviderte planer oversendes NVE når de
foreligger. Dersom tiltakene planlegges gjennomført i medhold av energiloven vil NVE være
godkjenningsmyndighet for de reviderte planene. Det er viktig at tiltakene er på plass i god tid før den
mest intensive anleggsfasen. Statnett oppgir i MTA at trafikksikkerhetstiltakene skal være ferdige innen
utgangen av 2016, noe NVE mener er fornuftig i forhold til prosjektets fremdriftsplan.
I henhold til MTA skal det utarbeides en plan for tiltakene på transformatorbyggets fasade. Planen skal
godkjennes av NVE. Kommunen ber om at tiltakene diskuteres med dem før planen sendes til
godkjenning. NVE bifaller dette.
Områdene rundt den planlagte transformatorstasjonen benyttes i friluftslivsammenheng, både av
dagsturister og hyttefolk. NVE vil be Statnett om å begrense støyende anleggsaktivitet i skolens vinterog påskeferie og i helger så langt det lar seg gjøre. Spesielt støyende aktiviteter i disse periodene skal
varsles i god tid.
NVE vil bemerke at MTA for Fjotland transformatorstasjon er mottatt 1.mars 2016 og behandlet i løpet
av en måned. Statnetts tidspress medførte kort uttalefrist for kommunen. Statnett bør i fremtidige
fremdriftsplaner ta høyde for normal saksbehandlingstid (3 måneder).
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Vurdering etter naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. På den måten skal forvaltningen i sine vedtak
redegjøre for å synliggjøre kunnskapen om og virkningene et tiltak vil få for naturmangfold, og hvordan
den har kommet fram til resultatet i den konkrete saken.
Saken har nylig vært opplyst gjennom konsesjonsbehandling og i denne prosessen har
naturmangfoldloven kapittel II blitt vurdert. Den innsendte planen er innenfor de rammene som er
vurdert i konsesjonen. NVE har derfor ikke foretatt nye vurderinger av tiltaket som helhet etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene som er gjort i konsesjonsprosessen.
Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det verken finnes rødlistede plante- eller dyrearter
eller svartelistede arter.
Den innsendte planen konkretiserer hvordan anleggene skal bygges. Gjennom detaljplanlegging skal det
tas utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessig resultater, jf.
naturmangfoldloven § 12. NVE vurderer at planen oppfyller disse kravene. Etter at vurderinger av § 812 er foretatt mener NVE at også § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og § 5 som
omhandler forvaltningsmål for arter er oppnådd.
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.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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