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Leirdøla transformatorstasjon - godkjenning av miljø-, transport- og
anleggsplan
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres epost datert 03.02.2020 vedlagt miljø-,
transport- og anleggsplan (MTA) av 03.02.2020 for Leirdøla transformatorstasjon 420(300)/132(66) kV.

Vedtak
NVE godkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for bygging av Leirdøla
transformatorstasjon, omlegging av ledninger inn til stasjonen og riving av master i Luster kommune.
Vedtaket er gjort med hjemmel i konsesjonen datert 23.10.2019 post 10 (NVE ref.: 201841947-32)
Vårt vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen.
Vilkår for godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:

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

▪ Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.
▪ Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på
miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke
tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige
skader.
NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift
og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller
deler av anlegget ved senere tidspunkt.
NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.
Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter
før anleggsarbeidene starter.
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Bakgrunn
NVE gav den 23.10.2019 Statnett Nett konsesjon til å bygge Leirdøla transformatorstasjon i Luster
kommune, Vestland fylke.
Statnett oversendt den 03.02.2020 MTA-plan for Leirdøla transformatorstasjon, omlegging av
transmisjonsnettledninger inn til ny transformatorstasjon, og riving av 3 master på eksisterende 300 kV
ledning.
Det går frem av MTA-planen at denne er utarbeidet i dialog med Luster kommune, BlueFjords
datasenter, grunneier og drifter av berørt massetak (Reiarsmoen). Saken var nylig konsesjonsbehandlet i
NVE, og MTA-planen er i tråd med arealbruken som fremgår av konsesjonen.
MTA-plan for Leirdøla transformatorstasjon ble sendt på høring med 3 ukers frist den 25.03.2020.
Planen ble sendt på høring til Luster kommune, Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland,
Statkraft AS, BlueFjords datasenter, grunneier og drifter av Reiarsmoen massetak. Mottatte innspill er
sammenfattet under. NVE anser at saken er tilstrekkelig opplyst til at vedtak kan treffes.

Innkomne merknader
Fylkesmannen i Vestland ga høringens eneste uttalelse den 18.03.2020, og legger til grunn at
naturinngrep blir redusert så mye som mulig. Videre konstaterer de at det er planlagt å tilbakeføre
området i tråd med moderne prinsipper, at det skal lages en plan for avfallshåndtering, og at
forurensningsregelverket skal følges.

NVEs vurderinger
NVE mener at Statnett gjennom arbeidet med MTA plan for transformatorstasjonen har laget en god
plan som ivaretar hensynet til miljø og landskap, og som sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket
blir minst mulig innenfor den konsesjonen som er gitt. NVE forutsetter at Statnett følger beskrivelsen i
MTA ved anleggsarbeidet, og vi mener det ikke er nødvendig å gjøre en vurdering av alle temaene som
MTA beskriver. I dette kapittelet vil vi kun gjøre en vurdering av de temaene i MTA hvor det er
ytterligere behov for avklaring med NVE.
Ivaretagelse av konsesjonsvilkår om massetak
I anleggskonsesjonen er det satt vilkår om at MTA skal beskrive hvordan «Detaljene rundt massedeponi
skal avklares. Dette skal gjøres i dialog med eier av massetaket.» Og «Hvordan anleggsarbeidet skal
gjennomføres for å sikre minst mulig konsekvenser for driften av massetaket.»
I MTA for transformatorstasjonen går det tydelig frem hvordan eksisterende massetak på stedet skal
driftes videre, og hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å sikre minst mulig konsekvenser for
driften av massetaket. Oppsummert gjøres dette ved at Statnett forsyner massetaket sand/grus nok til
cirka ett års produksjon som blir lagt opp på driftsarealet.
NVE ser det som positivt at Statnett har kommet til minnelig enighet med grunneier og drifter av
massetak.
For å sikre et godt sluttresultat er det viktig at samarbeidet mellom konsesjonær og drifter av massetak
opprettholdes gjennom anleggsperioden. Videre gjør NVE oppmerksom på at privatrettslige forhold
mellom konsesjonær og massetakseier ligger utenfor NVEs myndighet.
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Ivaretagelse av konsesjonsvilkår om medvirkning
I anleggskonsesjon er det i vilkår stilt krav om at MTA planen skal utarbeides i kontakt med berørt
kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Statnett omtaler i MTA en rekke møter med
myndigheter og berørt grunneier, og NVE vurderer dette til å være tilstrekkelig.
Opprydding og istandsetting
Midlertidige rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand så langt som mulig.
Toppmasser tas vare på, og legges tilbake på områder som skal istandsettes. Statnett peker også på sin
egen håndbok for veiledning av terrenginngrep og istandsetting. NVE vurderer dette til å være
tilstrekkelig.
Massetak 2 og 3 skal benyttes av Reiarmoen massetak, og skal derfor ikke istandsettes etter
anleggsperioden, men når drifter av massetak har hentet ut all sand og grus. Se også punkt om plan- og
bygningsloven under.
Naturmangfold
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og i
NVEs konsesjonsvedtak av 23.10.2019. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og er
tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.
Kulturminner
Forholdet til automatisk fredete kulturminner og kulturminnelovens § 9 er vurdert i NVEs
konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 23.10.2019. Det legges derfor til grunn for dette
vedtaket. I gjennomført høring har det heller ikke kommet innspill om kulturminner. NVE sjekket i mars
2020 Riksantikvarens database Askeladden, og bekrefter at det ikke er registrerte kulturminner på
tiltaksområdet. Skulle Statnett støte på ukjente fornminner i området skal alt arbeid øyeblikkelig stanses,
jf. kml § 8, og kommunale myndigheter varsles.
Naturfare
Sikkerhet mot flom og skred er vurdert i konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 23.10.2019.
Det legges derfor til grunn for dette vedtaket.

Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksomme på
Orientering av grunneiere og rettighetshavere
Vi ber dere, så snart som mulig, om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket.
Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av underrettingen med
tilhørende adresseliste skal sendes til NVE.
Krav om internkontrollsystem
Fra 01.01.2019 er det innført krav om etablering av internkontrollsystem for energianlegg gjennom
endring i energilovforskrifta § 3-7. Det er utarbeidet en veileder for utarbeidelse av
internkontrollsystem. Denne er å finne på NVE sine hjemmesider.
Vi anmoder om at arbeid med etablering av et internkontrollsystem i samsvar med kravet i
energilovforskriften blir satt i gang så snart som råd.

Side 4

Plan- og bygningsloven
For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon 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.
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, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3,
siste ledd.
NVE gjør oppmerksom på at drift av privat massetak ligger utenfor NVEs myndighet, og forutsetter
videre at massetakseier har alle nødvendige tillatelse fra Luster kommune for både opparbeiding, drift
og istandsetting. Dette gjelder også midlertidige lagringsplasser for toppmasser.
Nødvendige tillatelser etter annet lovverk
NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har
ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav.
Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet
lovverk.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.
Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

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

Orienteringsbrev til berørte grunneiere og rettighetshavere.

Kopi til:
BLUESITE AS v/Edvin Brun
Brødrene Flåten AS
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Henrik Røneid
Luster kommune
STATKRAFT AS
Statnett SF v/Lars Størset
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
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Orientering om rett til å klage
Hvem kan klage på vedtaket?

Hvor skal du sende klagen?

Frist for å klage

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende
den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,
vil vi sende klagen til OED.
Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den
dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan
ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.

Du kan få begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en
begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:

Hva skal med i klagen?

-

Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.
Opplyse om du klager innenfor fristen.
Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen
undertegne klagen.

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du
mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i
saken

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt
offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.

Vilkår for å gå til domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til
søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED
som overordnet forvaltningsorgan.
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte
klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få
dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker
etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

