
Til Olje- og Energidepartementet 

 

Fra Haugesund Turistforening 

 

HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTUTVALGUTREDINGEN TIL 

STATNETT OM FORSYNING AV ØKT KRAFTFORBRUK PÅ 

HAUGALANDET. 

 

Haugesund Turistforening (HT) har arbeids-og medlemsområdet sitt på hele 

Haugalandet, helt fra Seljestad til Utsira.  Ca 5000 medlemmer.  Det er 

Naturvernkomiteen (NVK) som uttaler seg i naturvern- og miljøsaker.  

Representanter i komiteen har deltatt i fire møter om nettplanene på Vestlandet 

og etterpå i vårt område, Haugalandet. 

I disse møtene har vi vært klare på at landskapet på Haugalandet ikke har plass 

til en ny linjetrasé  utover mot kysten fra Etne/Sauda.  Dette ser det ut til at 

KVU’n har tatt hensyn til.  Allikevel vil vi komme med noen synspunkter til 

denne. 

 

KVU’n har konkludert med at den minst økonomisk kontroversielle 

ledningsføringen er å bygge ny linje fra øst (Etne) i den regionale traséen.  Disse 

66Kv-linjene er gamle og har på en måte glidd inn i terrenget og folks 

bevissthet.  En 300/420Kv-linje vil bli en helt annen virkelighet, slik vi kan se i 

linjeføringen langs dagens 300Kv-linje ved Ørpetveit, fra Stord til Spanne.  Det 

er da spørsmål om befolkningen (kommunene) og landskapet aksepterer den 

store økningen i mastestørrelser det legges opp til? Dette er ikke visualisert i 

KVU’n! 

Vi er også oppmerksom på at en slik oppgradering av det regionale linjenettet og 

ny linje kan innebære et traséavvik på inntil 20 km (ref  FOR-2013-06-21-681), 

noe som kan bety at den nye linja kan legges i helt annen trasé enn den gamle i 

noen områder.  Dette kan da resultere i at en vil komme inn i de mange 

friluftsområdene, som ligger på rad og rekke langs regionaltraséen.  Dette er 

ikke ønskelig sett fra vårt ståsted.  Forutsetningen for våre innspill er at ny linje 

må følge eksisterende trasé. 

 

Vi mener at den totale verdisettingen på våre naturområder i denne saken ikke er 

satt høyt nok. 

   

Slik vi forstår det, kan gasskraftverket bidra med produksjon i en 

overgangsperiode slik at Saudaledningene kan oppgraderes.  Dette er priset så 

høyt at det ikke er aktuelt.  Vi mener at selv om denne prisen er høy, er dette den 

minst miljøbelastende måten å bygge ny overføringskapasitet på.   

 



Vista Analyse AS kommenterer at Statnett tar for gitt at fullskalaanlegget på 

Hydro kommer.  Dette sår de tvil om i møtet OED hadde på Karmøy den 

24.sept, samt at konfliktpotensialet kan minskes en hel del ved  at Hydro 

etablerer dette anlegget på Husnes, nær kraft-produksjonen.  At Statnett ikke kan 

blande seg inn i dette er for oss overraskende.  Her må departementet ta ansvar, 

som vi mener de har plikt til, slik at samfunnskostnadene blir lavest mulig.  

Dette vil da innebære at en sparer de store inngrepene i natur og landskap, samt 

at store pengesummer blir spart på bygging av ny linje ut til Karmøy.  Dette må 

departementet ta hensyn til i sitt totale samfunnsregnskap. 

 

HT stiller gjerne opp for nærmere konferering vedr prosjektet. 

 

Haugesund 07.10.15 

 

Vennlig hilsen     

 

Karl A. Knutsen 

Haugesund Turistforening, NVK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


