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Kraftledning Mongstad-Kollsnes, Høring ang. NVE sin innstilling av 31. januar 2011. 

Norges Miljøvernforbund (NMF) avgir herved følgende uttalelse: 

Statoil Mongstad har i det alt vesentlige skapt behovet for linjen og NMF forventer at 
selskapet tar de eventuelle ekstra kostnadene for "hensynsfull" kabling. Med dette menes 
at søker å unngå kabler i luftspenn med de konsekvenser disse medfører. Det vises til 
elektromagnetisk påvirkning fra kraftlinjene, som det ikke tas nødvendig hensyn til i henhold 
til føre var prinsippet. Til landskapets utforming - det estetiske bruddet luftspennet vil gi i 
landskapet. Et landskap som forøvrig er til forveksling likt det man i innstillingen har tatt 
hensyn til i Øygarden. "Rådgivende biologer AS - rapport 995" sier videre at konsekvensene 
for marint biologisk mangfold og marine verneplaner ved nedlegging av sjøkabel vil være 
ubetydelige. NMF hevder derfor med tyngde at beste løsning vil være å legge kabelen 
sammen med allerede eksisterende og/eller planlagt infrastruktur i sjø mellom Kollsnes-
Mongstad. 

NMF mener videre at man nå bør benytte anledningen til å se på og endre utviklingen innen 
nett — og kraftutbygging i retning av å gi denne en ny og mer fremtidsrettet form, hvor man 
reduserer vektleggingen av økonomiske hensyn, endrer målsetning om stadig øket forbruk til 
reduksjon og behandler forholdet til natur og mennesker etter føre-var-nrinsippet.  NMF er 
spesielt opptatt av de farer man utsetter alt biologisk liv for, ved bruk av luftspenn med svært 
kraftig spenning. Staten og kraftselskapene spiller rulett med innbyggernes helse som innsats. 
Man har som kjent etter hvert en stor mengde forskningsresultater som viser, at det ER en klar 
sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og helseplager hos mennesker og dyr som 
påvirkes av dette. Dette ALENE bør være et mer enn tungtveiende nok argument for å velge 
kabel i grunn/sjø. 

Området som berøres har fra før av større miljøbelastning enn de fleste andre regioner. De 
burde være unødvendig å minne om at man har Mongstad anlegget (med 100 tilfeller av 
"uønskede utslipp" i 2010) som nabo på en side, Kollsnes på motsatt. Man har U-864 i havet 
utenfor og en havbunn som etter all sannsynlighet er dekket av kvikksølv. Man har en 
foruroligende utvikling av endetarmskrefttilfeller samt enkelte uforklarlige kreftdødsfall hos 
unge mennesker. NMF mener derfor at man IKKE KAN TILLATE at området belastes med 
flere risikofylte negative miljøfaktorer. Den samlede belastningen er allerede for høy og en 
forverring kan IKKE på noen måte aksepteres. 



NMF hevder videre at alternativet som NVE ligger til grunn i sin innstilling, er det verst 
tenkelige for området. Traseen går gjennom kulturhistorisk og biologisk verneverdige 
områder. Rødlistede arter står i fare for å bli utryddet for alltid. Det fremstår altså her som om 
man igjen har neglisjert FN konvensjonen om vern av biologisk mangfold som Norge har 
forpliktet seg til å følge. 

Det er videre etter NMFs mening skremmende at NVE i innstillingen ikke later til å ha tatt 
hensyn til en eneste av merknadene de har mottatt fra ulike interessegrupper. Man HEVER 
seg da over beboernes og andres viktige lokale kunnskaper om området. Dette oppleves 
SVÆRT som arrogant. Spesielt ettersom hele regionen står samlet mot luftspenn. 

Som nevnt over tar innstillingen fra NVE ikke tilstrekkelig hensyn til natur- miljø- og 
landskapskonsekvensene. Det hevdes derfor at dette er en ufullstendig og mangelfull 
innstilling, hvor grundighet synes fraværende. 

Ettersom NVE selv har betegnet kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes som "svært 
lønnsom". er det vanskelig å forstå at det økonomiske aspekt her skal være en tungtveiende 
eller avgjørende faktor. 

Norges Miljøvernforbunds vurdering er, at NVE utelukkende har tatt økonomiske hensyn i 
sin innstilling og ofret hensynet til området og innbyggerne for større økonomisk vinning! 
Norges Miljøvernforbund krever derfor at OED vil vurdere saken fullstendig på nytt og 
vektlegge hensyn som innbyggernes helse, det biologiske mangfold og det estetisk 
landskapet, i den retning hele folket i regionen krever: Kabelen MÅ ned! 
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