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Uttalelse til høring av NVEs innstilling - 420 kV kraftledning Lyse-
Fagrafjell i Forsand, Sandnes og Time kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 5. januar 2018. 
 
Det har i etterkant av departementets høring også blitt sendt ut en tilleggshøring 
datert 16.02.2018. DMF har ikke ytterligere kommentarer til tilleggshøringen ut over 
merknader i denne uttalelsen. 
 
Om saken 
Det skal bygges ny kraftledning Lyse – Fagrafjell. Statnett har også foretatt endringer til 
opprinnelig forslag. DMFs gjennomgang av endringer er innarbeidet i vår uttalelse til 
NVEs opprinnelige innstilling.  
 
DMFs uttalelse 
Trasevalg Forsand 
DMF er positive til at alternativ for trasevalg 4.1.2. er valgt og at man dermed unngår 
båndlegging og konflikt med grusforekomsten og uttaket Fossanmoen i Forsand 
kommune.  
 
Berørte forekomster og uttak ved Fagrafjell transformatorstasjon 
Pukkforekomstene Nordre Kalberg og Søndre Kalberg ligger i tilknytning til 
transformatorstasjonen på Fagrafjell. Det er innhentet data fra Norges geologiske 
undersøkelses (NGUs) database og at areal registrert av NGU ikke er berørt av tiltaket. 
Forekomstene er vurdert å ha nasjonal betydning som byggeråstoffressurser. 
Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren avgrenser forekomstene litt annerledes og 
har verdivurderinger fra utarbeidelsen av planen i 2006. Statnett påpeker at alle 
tilgjengelige data er tatt med i konsekvensutredningen.  
 
NVEs innstilling konkluderer med at transformatorstasjonen vil legge begrensinger på 
eventuelle muligheter for utvidelse av eksisterende masseuttak. NVE konkluderer også 
med at de samlede samfunnsmessige fordelene som oppnås med tiltaket er utvilsomt 
større enn skader og ulemper som påføres andre. 
 
Det er noe uklart om det har blitt vurdert om transformatorstasjonen vil være til 
hinder for å fortsette drift av uttakene slik de foregår i dag. DMF vil minne om at det 
for Søndre Kalberg er tildelt konsesjon etter mineralloven. Konsesjonsområdet går ut 
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over registrert forekomst på kart og område i fylkesdelplanen. Uttaket Nordre Kalberg 
har en søknad om konsesjon etter mineralloven til behandling. Statnett bemerker i 
kapittel B6.5 at det innenfor sikkerhetssonen rundt transformatorstasjonen på 
Fagrafjell vil bli vurdert å gi grunneiere rettigheter til bruk av arealene. Det bør komme 
mer tydelig fram om dette utelukker uttak av masser eller om dette kan tillates. 
 
Temaet mineralressurser framstår som tynt utredet blant annet slik det blir skissert i 
tabell i kapittel 5.1.5. Det er potensielt store verdier, og muligheter for framtidig 
verdiskaping som båndlegges i overskuelig framtid. DMF vil understreke at selv om 
kartfestede forekomster ikke er direkte berørt kan likevel berggrunnen i området være 
egnet til uttak av byggeråstoff. Det vil være ulik detaljeringsgrad både i 
kartleggingsdetalj og nøyaktighet for de ulike forekomstene. NGU kan opplyse dette 
ytterligere. DMF mener det innenfor dagens uttaksområder og konsesjonsområder det 
er tildelt eller søkt om driftskonsesjon etter mineralloven, vil kunne finnes ressurser 
egnet for uttak. Dette kommer blant annet av den årlige driftsrapporteringen som 
viser et betydelig uttak og salg av byggeråstoffer fra uttakene som blir berørt av 
transformatorstasjonen. 
 
DMF ser at det er gjort en omfattende utredningsarbeid med kraftlinjeprosjektet. Vi 
ser imidlertid at utredningen knyttet til mulige båndlagte verdier i pukkforekomster 
med nasjonal betydning som ressurser er tynt utredet. Vi savner en vurdering av 
eventuelt redusert verdiskapingspotensial for uttakene ved Fagrafjell. Vurderingen tar 
kun inn verdier knyttet til eventuelt vedtak av ny reguleringsplan. Utredningen burde i 
større grad ta inn behovet for råstoffet som i dag utvinnes og eventuelle kostnader for 
samfunnet på kort og lang sikt forbundet med at uttak fra forekomster med nasjonal 
betydning hindres utvidelse. DMF kan ikke se at det er gjort noen vurdering av 
geologien i området og om informasjonen som NGU har i området, ut over 
forekomstarealene på kart, faktisk er lagt til grunn.  
 
DMF mener det er grunn til å si at mineralressurser er mangelfullt utredet og at det er 
uklart om hensyn til viktige ressurser er ivaretatt. Det er også uklart om hensynet til 
viktige ressurser for framtida og medfølgende verdiskapingspotensial faktisk er 
vurdert.  
 
DMF kan derfor ikke anbefale at tiltakene knyttet til transformatorstasjon på Fagrafjell 
gjennomføres.  
 
Vi har ikke kommentarer til øvrige deler av prosjektet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
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