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Tittel: Planlagt kraftlinjetrase på Vardafjell i Sandnes kommune. 

Uttalelse: 

Som grunneier på Sporaland har jeg vert i samtaler med Statsnett flere ganger for å finne den 

beste traseløsning over Solkjen for meg som grunneier og den beste visulle løsningen for 

bygden`s befolkning. 

Er svært skuffet og overrasket over at NVE så velger Alt.2 som er plasert helt fram på 

kanten av fjellet, svært synlig og dominerende fra bygden, i forhold til 2.1 som ligger i 

søkket lenger inn fra kanten.(noe som også  Multiconsult`vurdering fra 30.06.2017 viser i 

bilde og tekst) 

NVE grunngir valget med at det er ønskelig at linjene går i samme trase som eksisterende 

linjer, men uansett hva som blir valgt av disse to alternativer er det ingen av disse som følger 

eksisterende trase, ny og gammel trase skiller lag ved Krogedal. 

Er kjent med at Vardafjell Vindkraft mener at alt. 2.1 kommer i konflikt med avstanden til 

turbin 6 men jeg vil oppfordre OED å pålegge Statsnett og Nordisk Vindkraft å finne en 

løsning på problemet ( her er snakk om noen 10-tals meter forflytning av en turbin) 

Til sist vil jeg nevne at i tilegg til det visuelle for bygdebefolkningen, har jeg allerede 3 

linjetraser over eiendomen fra før og ved å få den ekstra linje plasert i alt. 2 vil disse 4 

linjetraseer beslaglegge ca 60 % av spredearealet på beiteområdet mitt. 

Da vi nå får 4 linjetraseer over eiendommene, noe som er svært uvanlig her til lands,mener 

jeg vi som grunneiere og bygdebefolkning (med vår lokalkunnskap) må bli hørt på våre 

synspunkter, vi som skal leve med dette i generasjoner framover. 

På forhånd takk for behandling av høringsutalelsen.  
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