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Det kongelige  

olje- og energidepartement 

Vår dato: 05.01.2018 

Vår ref.: 16/3829- 

 

Id2583470 

 

420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell  

 

Vi opprettholder klagen som vi sendte til NVE den 09.02.17, der vi påpeker en del ting og 

og stilte noen spørsmål til både NVE og Statsnett.  

 

Vi synes at dere bør se på saken og vedlegget(kartet) enda en gang til og komme med noen flere 

deltajerte svar/utfyllende informasjon om hvordan en har tenkt å løse de aktuelle problemstillingene 

som vi har stilt spørsmål ved. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørg Elin og Geir Levang 

 

Vedlegg:  

Kart med avmerket tomt og vaskeplass 

Klage til NVE 



Geir Levang 

Noredalen 271 

4308  Sandnes      Dato 09.02.17 

G. Br. 13,1 

 

 

 

Norges vassdrags-  

og energidirektorat 

Vår dato: 09.12.2016 

Vår ref.: 200902400-343 

Arkiv 611 

Saksbehandler: Tanja Midtsian 

 

420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell  

 

Driften på gården pr. i dag er sau og framforing av okser. 

 

Anleggelse av ny linje som Statsnett har tenkt å gjøre er et varig inngrep, derfor er det viktig for meg 

som grunneier å tenke langt fram i utviklingen av driften på gården. 

 

Slik jeg ser traseen er planlagt nå, krysser den rett over vaskeplass/uttak til vanningsanlegg som jeg 

eier sammen med nabo Håkon Hetland.  Anlegget ble bygd i 1993 og kan beskrives slik:  

er en 110 mm rør med 7-8 kg trykk som kommer fra et vann i utmarka, blir brukt til å vaske maskiner 

og utstyr. (spruter som en brannslange) Det blir også brukt til å tynne ut gjødsel, press på silo og til å 

vanne dyrket jord i tørre perioder på sommeren. 

 

Om Vardafjellet Vindpark får endelig konsesjon av OED og blir realisert går jeg med planer om et 

mindre masseuttak i forbindelse med veibygging i Vindparken.  For deretter å opparbeide en tomt for 

å utvide produksjonen på gården ikke så langt fra traseen.  Jeg ser på det som et mindre problem da, 

i og med at jeg regner med at tomten er opparbeidet før linjen blir bygd, men skulle det bli Nei ifra 

OED vil det allikevel være aktuelt å bygge senere.  Det er da et større problem i forhold til 

opparbeidelse av tomt på grunn av sprenging. 

 

Jeg vil ha en skriftlig detaljert plan fra utbygger der det blir redegjort for avstandskrav til 

vaskeplass/bygg og hvilke krav som blir stilt i forbindelse med opparbeidelse av tomt etter at linja er 

bygd og med påfølgende garantier om erstatning til å dekke eventuelt ekstra kostnad ved 

opparbeidelse av tomt i etterkant, før noe av arbeidet på linja blir iverksatt. 

 

I forbindelse med ovenfornevnte avstandskrav lurer jeg på om det er mulig for å justere linjen viss 

avstanden skulle vise seg å bli i minste laget i forhold til vaskeplass og planlagt driftsbygning.  

 

 

 

 



Når det gjeld riggplassen må det lagast en detaljert plan som tar hensyn til daglig drift på gården, 

transport gjennom tun og tilbakeføring av området etterpå.  En total plan for alle detaljer får en 

komme tilbake til om det skulle bli aktuelt. 

 

Er det gjort noen utredninger i forhold til «framtidas» landbruk med tanke på Droner og 

Robotkjøretøy? 

 

På generelt grunnlag  synest jeg det blir en stor belastning med 4 linjer i forhold til beslaglegging av 

jord.  Ny linje beslaglegger like mye som de 3 linjene vi allerede har, i og med at den blir liggende 

med en sikkerhets avstand til eksisterende linjer.  Det andre jeg vil påpeke er at den blir høyere enn 

de eksisterende linjene slik at det blir tråder i flere høyder nærmest som «en vegg» av tråder sett fra 

stuevinduet vårt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørg Elin og Geir Levang 

 

Vedlegg: Kart med avmerket tomt og vaskeplass 
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