
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET KONGELIG RESOLUSJON
STATSRÅDTord Lien

BKK Nett AS - konsesjon for bygging av ny 300(420) kV kraftledning Modalen -
Mongstad i Sogn og Fjordane og Hordaland

Kongelig resolusjon av

(Foredratt av statsråd

1



Olje- og energidepartementet KONGELIG RESOLUSJON
Statsråd Tord Lien Ref nr:

Saksnr: 09/690
Dato: 19.06.2015
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Mongstad i Sogn og Fjordane og Hordaland

Innledning
BKK Nett AS (BKK Nett) søkte 24. september 2010 konsesjon etter energiloven § 3-1 til
bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Modalen(Steinsland) koblingsstasjon til
Lindås transformatorstasjon. Ledningen vil inntil videre bli drevet med 300 kV spenning.
Det er omsøkt flere trasalternativer på strekningen, deriblant flere alternativer gjennom
Stølsheimen. Det er også søkt om å bygge nye transformatorstasjoner ved Steinsland og i
Haugsværdalen. BKK Nett sendte også tilleggsøknader i brev av 14. mai 2012 og 6.
desember 2012. BKK Nett sendte oppdaterte kostnadstall og kommentarer til
departementets spørsmål i brev av 18. september 2014.

Konklusjon
Departementet tilrår at BKK Nett i medhold av energiloven § 3-1 gis konsesjon ved
kongelig resolusjon til bygging og drift av en ny 300(420) kV kraftledning med tilhørende
elektriske installasjoner, fra Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune til Lindås
transformatorstasjon i Lindås kommune. Tiltaket berører Modalen, Masflorden, Gulen,
Austrheim og Lindås kommuner. Ledningen skal bygges etter trasé 2.0 med start i
Steinsland - 3.0 - 1.1a - 3.1A - 2.0 - 2.2 - 2.3 - 2.4A - justert alternativ 1 - 3.3 - justert
alternativ 2.5/1.0 - 1.6 - 3.4B. Ledningen kan inntil videre drives med 300 kV spenning.

Den om lag 62,5 km lange ledningen skal starte i ny T-avgreining i Steinsland i Modalen
kommene, via ny Haugsvær transformatorstasjon i Masflorden kommune, videre via
trasé gjennom Gulen med sjøkabel fra Iledalsvågen til landtak på Mongstad med
luftledning videre til Lindåsneset transformatorstasjon i Lindås kommune. BKK Nett gis
konsesjon til å bygge koblingsstasjon ved Steinsland kraftverk, men denne skal
midlertidig bygges og drives som T-avgreining. Det gis også konsesjon til bygging av ny
Haugsvær transformatorstasjon. Det gis ikke konsesjon til utvidelse av Frøyset
transformatorstasjon, da behovet ikke lenger er tilstede.

Store deler av ledningen går i områder med god avstand fra bebyggelse, og er derfor lite
synlig fra områder med boliger. Ledningen vil være mest synlig der den krysser daler
med bebyggelse eller vei. På strekningen fra Matre til Frøyset vil 420 kV-ledningen
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erstatte eksisterende 132 kV-ledning, som vil bli revet. Tiltaket legger også til rette for å
rive 132 kV Frøyset —Mongstad. 420 kV-ledningen vil bli et nytt, synlig inngrep i
fiellområdet Stølsheimen, som brukes mye i forbindelse med friluftsliv. Traseen gjennom
Stølsheimen unngår særlig verdifulle områder for friluftsliv og kulturmiljø og går i stor
grad i områder som allerede er berørt av tekniske inngrep i forbindelse med tidligere
vannkraftutbygging.

Gjennom prosessen har det kommet forslag til NVE om mange nye traseer og løsninger,
noe som har bidratt til at trasevalget for ledningen er meget godt tilpasset allmenne og
lokale hensyn.

For å redusere de negative virkningene tilrår departementet en rekke vilkår om
kamuflering av master, merking av liner for å redusere risikoen for fuglekollisjoner,
skånsom skogrydding og utarbeidelse av en miljø-, transport og anleggsplan. Med valg av
landtak for sjøkabel i Iledalsvågen, unngås også at ledningen berører landskaps- og
kulturminneverdiene i Postvågen.

Ledningsanlegget vil etter Olje- og energidepartementets vurdering ha akseptable miljø-
og arealmessige konsekvenser.

3. NVEs innstilling
NVE avga innstilling til departementet den 30. september 2013. NVE tilrår at BKK Nett
meddeles konsesjon til anleggene i medhold av energiloven. NVE tilrår også at BKK Nett
og BKK Nett produksjon AS gis konsesjon for ombygging av 132 kV-ledningene for
tilknytning av kraftverkene Matre og Stordal til ny Haugsvær transformatorstasjon. Det
vises til "Bakgrunn for innstilling" (NVEs ref. NVE 200806673-239, OEDs ref. 09/690-5).

NVE vurderer de samlede samfunnsmessige fordelene utvilsomt å være overveiende i
forhold til de skader og ulemper som påfores andre. NVEs tilrår at BKK Nett og BKK
Produksjon AS gis samtykke til ekspropriasjon i medhold av oreigningslova for de
omsøkte an1eggene.

Fra innstillingen siteres NVEs konklusjon:
"Etter en helhetligvurderinger det NVEs tilrådning til Olje-ogenergidepartementetat BKK
Nett AS gis konsesjon i medhold av energilovenfor omsøkte 420 kV kraftledning fra
Steinsland i Modalen kommune, via ny Haugsvær transformatorstasjonog utvidet Frøyset
transformatorstasjoni Mash.ordenkommune, via trasé gjennom Gulen og Austrheim
kommuner til Lindåsnesettransformatorstasjoni Lindås kommune. NVE tilrår at ledningen
byggesetter trasé2.0 med start i Steinsland —3.0 1.1a —3.1A 2.0 —2.2 —2.3 —2.4A —
justert alternativ 1 —3.3 —1.0 —1.6 —3.4b. Ledningen vil bli ca. 62,5 km lang og vil inntil
videre drives med 300 kV spenning. NVE tilrår at BKK Nett gis konsesjon til å bygge
koblingsstasjonved Steinslandkraftverk, men at denne midlertidigskal byggesog drivessom
T-avgreining.Det tilrådesogsåbyggingav ny Haugsværtransformatorstasjonogutvidelseav
Froysettransformatorstasjon.
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Forsyningssikkerhetentil Bergensområdetvurderesi dag ikke somgod nok. En ny ledning
mellomModalenogMongstadvil sammen med konsesjonsgittledningMongstad—Kollsnes,
gi en tredjeforbindelseinn til Bergensområdet.Nettet vil på den måten tåle u«all av én
ledning uten at detfører til avbrudd iforsyningen.Etter NVEs vurderingvil den omsøkte
ledningenføre til en sterkforbedringi forsyningssikkerhetentil Bergensområdetogvære
viktigfor å etablereen robustkraftforsyning.Ledningen vil ogsågi tosidigforbindelsetil
MongstadogKollsnes,ogstyrkeforsyningssituasjoneni dissetoPunktene."

4. Høringer

4.1 NVEs horing av konsesjonssøknad og konsekvensutredning

NVE sendte konsesjonssøknaden med tilhørende konsekvensutredning på høring 22.
oktober 2010. NVE sendte tilleggssøknader og tileggsutredninger på høring henholdsvis
15. mai 2012 og 10. desember 2012. Innkomne høringsuttalelser er inntatt i vedlegg C til
NVEs innstilling.

4.2 Olje- og energidepartementets høring av NVEs innstilling

Olje- og energidepartementet sendte NVEs innstilling på høring den 9. oktober 2013 med
høringsfrist 14. januar 2014. Nedenfor finnes et sammendrag av de innkomne uttalelsene.

Masfiordenkommune mener på at ledningstraseen vil utgjøre et stort inngrep i
turterrenget i fiellheimen, og påvirke hverdagen til mange i lokalsamfunnet. Kommunen
krever at konsesjonsmyndighetene pålegger kabling av 132 kV ledningen fra
koblingsanlegget på Matre og gjennom Grøn Næringspark Matre. Kommunen krever
videre at planlegging og tilrettelegging av hele området i Haugsværdalen til formålet
industriareal med en turvei med minimum 2 meters bredde mellom boligområdene
Haugsvær og Trodal.

Masfiorden kommune krever at OED gir BKK Nett konsesjon til å kable 300 (420) kV
linje fra nordsida av fylkesvei 570 til koplingspunkt for sjøkabel i Iledalsvågen. Traseen
for sjøkabel fra Iledalen til Fensfiorden må plasseres slik at den ikke hindrer allmenn
ferdsel til sjø i området. Kommunen ber også om at det prioriteres å utforme
skulpturmast i Kråkehaugane ved Sleirsvatnet.

Masfiorden kommune prioriterer alternativ 3.1A framfor 3.1B for fremføring av ledningen
over Gråhøgda i nærheten av Matre. Kommunen skriver også at det må vises hensyn til
landskap og nærføring til Mollandstølen ved plassering av mastepunkter på denne
strekningen.

Gulenkommune ønsker jordkabling i Iledalen til kabelendepunkt nord for fylkesvei 570,
alternativt jordkabling i Iledalen til kabelendepunkt sør for fylkesveien.Ilandføring i
Postvågen gir den klart mest uheldige traseen for Gulen kommune. Gulen kommune
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oppfordrertilat grunneiernesinteresserblirtatt hensyntilvedvalgavtrasalternativ.
KommunenkreverjordkabeloppIledalen.Merkostnadenemed dettevilvære 13,8
millionerkroner eller 17,4millionerkroner dersomdetkablesoppnordforfylkesveien.
Det dyrestealternativeter bådefragrunneierholdogfrakommunenvurdertsomdet
beste alternativet.Gulenkommuneunderstrekerutfordringermedlitendel
folketallsvekst,og at utviklingavHovdenBustadfelter viktigforå løsedetteproblemet.
Kommunenmenerat en luftledningvilskremmefolkfra å bosetteseg i Hovden,samtat
ledningenvilkunneleggemer omfattendeføringerpå annenutnyttingavområdet.
Kommunenviserogsåtil at eier avGnr/bnr 60/1 har henvendtseg tilkommunenforom
muligå påvirkekommunentil ikkeå støttetrasalternativ 1.6,da dette alternativetgir
uheldigoppdelingogvilføretil skogdriftsvanskerpå eiendommen.

Kommunenviserogsåtilat NVEinnstillerpå å sanereeksisterende132kVledning
Frøyset—Mongstad,noekommunenmenerbør revurderespågrunn avat Skipavik
næringsparksbehovfor strømforsyning.Eventuellutbyggingavvindkrafti kommunen
må ogsåinni dennevurderingen.

Lindås kommune er positivtil innstiltealternativ3.4bmellomny Lindåsneset
transformatorstasjonog Fensfiorden.Kommunenpeker på at det børvelgesmastetyper
sominnvirkerminstmuligpå næringsarealer,spesieltpå det siste strekketoppmot
transformatorstasjonen.Deter viktigforkommunenat ledningenikkekommeri konflikt
medfremtidigtrafikki krysset inntil MongstadVekst-områdetog BoHhavna.
Kommunener opptattavat det forlandtaketi Lindåsbenyttesløsningersommedførerat
minstmuligfremtidigpotensieltkaiarealgår tapt.

BergenogHordaland Turlagmenerdet ikkebør byggeskraftledningi Stølsheimen,og
har tidligereforeslåttat ledningenkablesi jordlangsbilveiengjennomModalen.
Dennye420kV-ledningenvilvære et nyttsynliginngrepi fiellområdetStølsheimen.
Områdeter attraktivtforlokalbefolkingaoghar viktigestølsområder.De sentraledelene
avStølsheimenhar statussomlandskapsvernområde.Fellesforalletrasalternativ er at
de allepå et ellerannetvisvilgå overfiellområdetsomutgjørden sørligedelenav
Stølsheimen.TurlagetoppfordrerOlje-og energidepartementettilå følgeNVEs
tilrådning30.september2013forområdetStølsheimen,og at Kringlebotnfremdelesblir
skånetforlinjeframføring.Turlageter opptattavat det blir stiltvilkåri konsesjonensom
er medpå å ivaretaen skånsombyggingavlinjengjennomStølsheimen,og at det særlig
blirtatt hensyntilnatur-ogfriluftslivinteresser.

Arne Bergmener at 132kVledningenfraMatrekraftverkmåkables600metergjennom
GrønnNæringsparkslikBKKNetthar søkt om.Bergskriverat Matrealltidhar hatt
knapphetpå arealer,og at bygdahar måttettåle store inngrep.Ledningi luftvillegge
begrensningerpå etableringavet «StølsheimenOpplevingssenter»inkludertflyttingav
BjørnWestMuseet.Bergpeker ogsåpå nærføringsproblematikkoghøyemålingerav
magnetfelt.Bergskrivervidereat det er positivtat NVEi innstillingenikkeønskerå
leggetraseenetter alternativ2.0gjennomKringlebotnvassdraget.
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Arnold Matre ogKristin Midtgårdprotesterermotriggplassi Matresdalenpå grunn av
konfliktmed storekulturverdier.De er ogsåimotat den nye 132kV-ledningengjennom
Matrebyggessomluftledning,og mener det er dokumentertat fordeleneforbygda
forsvarerde ekstrakostnadenekablingvilmedføre.Depeker på de negative
landskapsinngrepenesomer påførtbygdagjennom60år medkraftutbygging,og at
luftledningenvilmedføreøktbelastningforMatre.Depeker på at Matreer den bygda
langshele 420kV-traseensomklart er påførtstørstnegativevirkninger.Ny420kV
kraftledningbør i minstmuliggrad berøre områderi Stølsheimender det i dag ikkegår
kraftledninger.Alternativetsomer tilråddfråNVEer bedre enn noen avalternativene
somvarute påhøring.

Grunneiernepå Litle-Matrev/Håkon Matre er imoten trasé somgår overhøydedraget
Gråsida(855moh),daledningenvilvære godteksponert.De er ogsåskeptisketil
Masfiordenkommunestyresuttalelseog grunnlagetdenneer basertpå,der det
prioriteresalternativ3.1a.Grunneiernekreveralternativ2.0på hele strekningenover
Stølsheimen,forå unngåå krysse overGråsida,alternativten kombinasjonavalternativ
1.1aog 2.0.Depeker ogsåpå at konsekvensutredningenforfriluftslivprioriterer
alternativ2.0fremforalternativ1.1a.

Matre ogHaugsdalHelselagkrever at 132kVledningafraMatrekraftverkkables
gjennom"GrønNæringspark",slikBKKhar søktom.Helselagetpeker på at Matrebygda
har et liteareal.Matreog HaugsdalHelselaghar lagtned store ressurser i opparbeiding
av"GrønNæringspark",der eksisterendekraftledningi dagbåndleggerviktigearealer
forviderenæringsutviklingogtrivselstiltak.Helselagetpeker på at det er usikkerhet
knyttettilpåvirkningavmagnetfeltforboligeri området.

Malena ogIvar HelgeMatre kreverat 132kVledningfra MatreKraftverktil inngangenav
Matredalenkablessomavbøtendetiltak,ogmener at det er et rimeligkravsett hen til
den betydeligekraftproduksjoneni kommunen.Matrepeker på
nærføringsproblematikkentilbruk 33,somliggersværtnær ledningen,ogvilkomme
langtoverutredningsgrensenhvagjeldermagnetfelt.De stillerogsåspørsmålstegnved
at ledningener dimensjonertfor2000ampere,mende målingersomer foretatter ved
500ampere.Demener i tilleggat støyfra ledningenikkeinngåri grunnlagetfor
vurderingenhvorvidtledningenskalkables.Depeker på at kostnadenforen eventuell
rivingavhuset må inngåsomen del avvurderingsgrunnlaget.Matrepeker ogsåpå at
ledningenutgjøren potensiellfareforhelikoptertrafikken.

KristenBergsviker ikkeimotselvetraseen somgår overhans eiendom(innstiltalternativ
3.3),menprotestererpå avmerketriggplasslikevedeiendommen.

ørjan Daae motsetterseg alternativ1forbiSleirsvatnet,somer innstiltavNVE,da Daae
menerdette er klartverst forhans eiendom.Mastenvilkommeklart synligoppi
landskapsbildet.Daaeønskerå flyttemastenlengremotøst ellerfierneden.Hanvisertil
at BKKhar uttaltseg at det er muligå byggeledningenuten dennemasten,i samme
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trasé som alternativ 2.5, men at de da vil justere de andre mastene noe. Ved å flytte/
fierne denne masten vil de totale konsekvensene i området reduseres.

Grunneierepå Steine og YtreHaugsdaler i mot et alternativ med framføring av den nye
kraftledningen på østsiden av Steinsvatnet mot til Postvågen og videre med sjøkabel over
Fensfiorden, da traseen vil krysse nåværende og framtidige områder for boligbygging.
Grunneierne vil tilrå at NVE og BKK utreder en alternativ trasé mellom dagens trasé som
den nye ledningen skal følge og knutepunkt for sjøkabel over Fensfiorden. Grunneiernes
forslag til alternativ trasé er fra punkt ved Svelivatnet, mellom Steinefiellet og Vardefiellet,
langs fylkesgrensen i dalføret Iledalen til strandlinjen ved Krokesunda, med jordkabel det
siste stykket. De ber også om at traseen for sjøkabel i Fensfiorden blir plassert slik at den
ikke er til hinder for småbåttrafikken gjennom Krokesunda.
John Høyvik mener at NVE har vurdert trasalternativene mellom Frøyset og
Iledalsvågen på feilaktig grunnlag, og at det ikke stemmer at alternativ 2.6 vil bli 0,5
dyrere som følge av høyere master og en ekstra mast. Han mener at ledningen bør
bygges etter alternativ 2.6 for å spare furuskog og for å ta vare på restverdien av
eiendommen.

TrygveAsbjørn Wergelander eier av hyttetomt ved sjøen i Iledalen, gnr. 62 bnr. 39, like
øst for ilandføringspunktet for sjøkabelen. Han skriver at kraftledningen og sjøkabelen vil
ligge svært nær tomten, noe han mener vil medføre sterkt redusert verdi i bruk og
oppleving. Han skriver at det er gitt tillatelse til å anlegge skogsbilvei ned i Iledalen, men
det har ikke blitt realisert. Han peker på at BKK Nett har planlagt anleggsvei langs
kabeltraseen ned Iledalen.
Ved senere dobling av kablene har man bruk for anleggsveien igjen, og en permanent vei
kan dermed komme til nytte senere også. Dette vil kunne kompensere et stykke på vei
for ulempene og verdireduksjonen. Han oppfordrer departementet å pålegge BKK Nett å
opparbeide permanent vei fra fylkesveien og ned til ilandføringspunktet for sjøkabelen,
enten det velges luftledning eller jordkabel opp Iledalen. Han mener for øvrig at
jordkabel i Iledalen er best synsmessig og miljømessig.

VigdisWergelandSnekkevikkommer med en tilsvarende uttalelse som Trygve Asbjørn
Wergeland, også på vegne av sin søster Målfrid Dyngeland. Det vises til uttalelsen
ovenfor.

BKK Nett AS kommenterte innkomne høringsuttalelser i brev av 25. mars 2014 til
departementet. I brevet gir BKK Nett også en oppdatert statusrapport om behovet for 420
kV/132 kV transformering i Frøyset.

BKK Nett viser til at landtak for sjøkabelanlegget på Mongstad er omsøkt med en løsning
som går ut på å benytte borehull fra kabelendemasten, omlag 120 meter utover til sjø og
ned til ca. 30 meters dyp. Hensyn til kablenes sikkerhet setter imidlertid skranker for
hvilke aktiviteter som vil kunne tillates i sjøen like utenfor landtaket. Detaljprosjektering
av landtak vil normalt foretas først når et endelig konsesjonsvedtak foreligger. BKK Nett
har imidlertid fått gjennomført tekniske vurderinger av landtaket på Mongstad, både for å
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fåbekreftetbyggbarhetenog forå få avklartarealbehoveti sjøenutenforlandtaket.
Arealbehovethar vært et ønskeå fåutredetfrablantannetStatoilavhensyntilderes nå
avsluttedemulighetsstudieknyttettiletableringavkjølevannstunnelerforCO2-
fangstanlegg.BKKNettbesitternå detaljertekartdataoverfiellsidenog sjøbunneni det
aktuelleområdet.Områdetkjennetegnesveden nær loddrettundersjøiskfjellsidened til
omlag200m utenforlandtaket.Multiconsulthar på oppdragfraBKKNettutredet fire
alternativeløsninger.

Ingenavde fireutrededealternativeneer identiskemed den løsningensomble skissert
somgrunnlagforkonsesjonssøknadeni 2010.Denomsøkteløsningenvilvære en
mellomløsningmellomalternativ1og 2.Løsningener dyrereenn utredet alternativ1,
menvilkoste omlag39millionerkroner ogdermedvære omlag 13,5MNOKrimeligere
enn utredet alternativ2.Konsesjonssøktløsningvilmed andre ordha med seg deler av
kostnadenefrautredet alternativ2,men samtidigbære med seg noe av
usikkerheten/risikoenfrautredet alternativ1.BKKNettfinneralternativene3 og 4
uaktuelle.BKKNettmener at endeligvalgavtekniskløsningi landtaketbør utstå til
detaljprosjekteringogutarbeidingavanbudsgrunnlagnår endeligkonsesjonforeligger,
da et frierespilleromforkabelleverandøreneantaså villevirkepositivtinnpå de endelige
investeringskostnadene.

Hvagjeldernyttenaven skulpturmasti Kråkehauganeslikgrunneierogkommunenhar
bedt om,menerBKKNett at dettevilvære avhengigavplassering.Mastenble av
grunneierØrjanDaaeønsketplassertpå toppenavKråkehauganei alternativtrasé 2.5.
NVEhar innstiltpå at kraftledningenskalbyggesetter alternativ1langsSleirsvatnet.
Ingenavmastenevilblieksponerti likestorgradlangsdette trasalternativet. BKKNett
er usikkerpå ommerkostnadenmed en slikmastvilstå i forholdtilvirkningen,samtom
skulpturmasten,slikden er utredet utformet,vilbliassosiertmed det denvartiltenkt.

Hvagjelderny 132kVledningut frakoblingsstasjoni Matre,påpekerBKKNettat det
omsøktetiltaketgår ut på å erstatte eksisterendedobbeltkurs132kVledningmed en ny
132kVledning.Dennyeledningener planlagtsomenkeltkursog medlinermed større
diameterenn de somhenger på eksisterendeledning.Detforventesderforat støyenblir
mindremed den nyekraftledningenenn i dag.

Byggeforbudsbeltetlangsden nyekraftledningenvilvære totalt21meterbredt på den
aktuellestrekningenmellomkoblingsanleggeti Matreog Matresvatnet.
Byggeforbudsbeltetlangseksisterendekraftledninger 30meter,hvilketbetyrat ny
kraftledningmedførersmalerebyggeforbudsbelte.Ingenhus vilmåtterivessomfølgeav
tiltaket.BKKNettviservideretilStatensstrålevernsretningslinjer,og påpekerat riving
avhus der magnetfelter høyereenn 0,4mikroTeslaikkeer et aktuelttiltakveddenne
typentiltaki kraftnettet.Detvisesvideretilinformasjonsbrosjyre«Bebyggelsencer
høyspentanlegg—informasjontil kommuner og utbyggere»fraStatensstrålevern.

BKKNettviservideretil tilleggssøknadav14.mai2012omkonsesjonpå alternativ2.5,
og menerdette alternativetimøtekommerde merknadenesomvarkommetfra de to
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berørte grunneierne på sørsiden av Sleirsvatnet. BKK Nett ser at det også vil være mulig
å foreta flere justeringer og kombinasjoner av de foreliggende trasalternativene sør for
Sleirsvatnet. Det vil blant annet være mulig å bygge ledningen som en kombinasjon av
alternativ 1 og 2.5. Ledningen vil da følge alt. 2.5 mellom Frøyset og vinkelmasten ved
Sleirsvatnet, men deretter følge alt. 1 videre østover. Den ene forankringsmasten er
flernet, og en bæremast er gjort om til vinkelbæremast. Denne blir 42 meter høy, men får
god bakgrunnsdekning. Dette er sjekket for husene på nordsiden av Sleirsvatnet. BKK
mener fordelen med en slik kombinasjon vil være at vinkelmasten i alt. 1 nærmest Dalset
unngås (jfr. grunneier Daaes innspill), samtidig som fordelen med alt. 1 hvor denne går
lavere enn alt. 2.5 i landskapet forbi Kråkehaugen beholdes.

Kombinasjonen hvor mastene langs alt. 1 i tillegg flyttes litt mot nord for å få ledningen
lavere i landskapet vil gi en ytterligere kostnadsreduksjon, som følge av lavere master.
BKK Nett ber departementet vurdere hvorvidt de utredede alternativer kan tas med i
vurderingen blant alternativer som kan gis konsesjon. BKK Nett mener at siden disse
alternativene er justeringer og kombinasjoner av alternativer som ligger nært opptil
hverandre og som allerede er konsesjonssøkt, trenger de ikke fremme ytterligere en
tilleggssøknad for disse.

BKK Nett viser til innspill om permanent anleggsvei ned Iledalen fra Trygve Asbjørn
Wergeland, Vigdis Wergeland Snekkevik og Målfrid Dyngeland. BKK Nett bekrefter at
dersom det skal legges jordkabelanlegg i stedet for luftledning ned mot landtaket for
sjøkablene i Iledalen og det kun etableres ett kabelsett i første omgang, vil det være
behov for ny anleggsvei når kabelsett nummer to eventuelt skal legges en gang i
fremtiden. Anleggsveien behøves hver gang det skal legges kabler i traseen. Landtaket
for sjøkablene fordrer i utgangspunktet ikke at det bygges anleggsvei. Til byggingen av
300 (420) kV Mongstad-Kollsnes planlegger BKK Nett å benytte anleggsferge til ett eller
to av landtakene. Til disse landtakene vil det dermed ikke være nødvendig å bygge
anleggsvei. En slik løsning er sannsynligvis mulig også for Iledalsvågen.

BKK Nett viser videre til innspill fra Arnold Matre og Kristin Midtgård som oppfordrer til
at planlagt riggplass i Matresdalen tas ut av planen. Kristen Bergsvik viser til at han
tidligere har protestert mot etablering av riggplass på hans innmark Bergsvik. Bergsvik
krever å få riggplassen strøket fra planen.BKK Nett peker på at det på nåværende
tidspunkt, før detaljprosjektering og innhenting av anbud er gjennomført, er vanskelig å
ta endelig stilling til hvor mange riggplasser som vil trenges og hvor disse ideelt bør
ligge. BKK Nett har ved mulighetsstudiet av riggplasser til tilleggssøknaden av 14. mai
2012 tatt med rikelig antall arealer, for både å være på den sikre siden og for å sikre
handlingsrom.

BKK Nett viser til uttalelse fra grunneierne på Litle-Matre som mener så lenge traseen
går over høydedraget ved Gråsida, med høyeste punkt ved varden på 855 m.o.h., vil
kraftledningen være synlig vidt omkring. Gråsida er mye benyttet til turgåing og
friluftsliv og er visuelt eksponert fra mange kanter, og det minst skjemmende vil være
trasé 2.0 på hele strekningen. BKK Nett viser til at de har vurdert en sammenkobling av
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alternativ1.1aog 2.0hvor ledningenføresnordoverfravest forMeinsemdvatnetog
videreoverKrokvatnetog i langespennoverHummelvatnene,noenlundei tråd med
grunneiernesforslag.BKKNetthar ikkegåttvideremed dette alternativet,avhensyntil
merkostnadeneogtil at ledningenkommerinn i deler avdet områdetsomhar vært
omstridtforalt.2.0.

Viderehar BKKNetti februar2013vurdertto alternativertil sammenkoblingavalt. 1.1a
og 2.0,hvortraseenvinkleravi nordvestligretningfraet punktnord forKvitevatnetog
nordvestforKvitevasseggjene.Nårheller ikkedisse alternativeneblekonsesjonssøkt,
var det fordet førstefordiBKKNettfantdet sværtusikkertomalternativenevillegi noe
nytt sammenlignetmed de alleredekonsesjonssøktealternativene.Etter en
totalvurderingmenerBKKat dette alternativetvillegittnoenfordelerkontrade
alternativenesomalleredeer konsesjonssøkt.

HvaglelderpåstandfraJohn Høyvikomfaktafeilellermanglendeopplysningerom
strekningenFrøyset-Iledalsvågen(side85-86i NVEsnotat),bekrefterBKKNettat det i
tilleggssøknadav14.mars 2012ble skrevetat alternativ2.6villeimpliserebehovforen
ekstra mast sammenlignetmed alternativ1.6.Traseeneble imidlertidsenerejustert i
Iledalen,avhensyntilbl.a.sikkerhetssonenlangsskytebanenogforå fåen bedre tras
gjennomdalen.Endringenførtetil at antallmaster bleliktforalternativ1.6og 2.6,men
mastenemåforalternativ2.6i snittværehøyereenn masteneforalt 1.6.Derforvil
fortsattalternativ2.6koste omlag 0,5MNOKmer å byggeenn alt. 1.6.
Kostnadsdifferansenmellomde to alternativeneer med andreord ikkeendret somfølge
avjusteringen.BKKNettfinnerdet hellerikkeriktigat BKKNettikkehar gittNVE
korrekt informasjon.For øvriger det BKKNettsforståelseat det ikkesøkesomellerfås
konsesjonpå eksaktplasseringavmastepunkteri traseenslengderetning,men
mastepunkterutredesforå kunneverifisereledningensbyggbarhetog forå kunne
estimerebyggekostnadene.

BKKNettomtalerogsåFrøysettransformatorstasjonog en muligendringunder
henvisningtil telefonsamtalemed Olje-ogenergidepartementet15.januar2014ogtil e-
post sendt sammedag.Det redegjøresder formuligendringavkonsesjonssøknadenfor
Modalen-Mongstadsomfølgeavendredeforutsetningersammenlignetmed det somvar
grunnlagetforden opprinneligekonsesjonssøknadenav2010.Henvendelsenvarknyttet
tilbehovetfor420/132kVtransformeringi Frøyset.BKKNettønsketpå daværende
tidspunktikkeå endre konsesjonssøknaden.

5. Olje- og energidepartementets merknader

5.1 Bakgrunnen for søknaden

Det er behovfor å styrkeoverføringskapasiteteninntilbergensområdet-et
forsyningsområdesomomfatter16kommunerrundt Bergen.Sammenmed den
konsesjonsgitteledningen420kVMongstad- Kollsnesvildet etableresen
ringforbindelsefraModalen,viaMongstadog KollsnestilBergen.420kVModalen-
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Mongstad vil avlaste det eksisterende 132 kV-nettet i området, som i dag ikke har ledig
kapasitet til mer kraftproduksjon. Tiltaket vil dermed åpne for å kunne gi nettkapasitet til
ny fornybar kraftproduksjon.

Total investeringskostnad for tiltaket bygget var pr. august 2014 beregnet til omlag 1
milliard kroner. Av dette utgjør kostnader for kraftledningen med sjøkabelanlegg omlag
720 millioner kroner og investering i nye og utvidede transformatorstasjoner om lag 220
millioner kroner. De totale kostnadene omfatter også kostnader til ombygging av 132 kV
Matre - Stordal, riving av eksisterende 132 kV Matre - Frøyset og sjøkabel i Fensfiorden.

5.1.1 Kraftsituasjonen i området

Kraftssituasjoneni BKK området
Forsyningssikkerheten til bergensområdet vurderes i dag ikke som god nok. En ny
ledning mellom Modalen og Mongstad vil sammen med konsesjonsgitt ledning
Mongstad - Kollsnes, gi en tredje forbindelse inn til området. Nettet vil på den måten tåle
utfall av 611edning uten at det fører til avbrudd i forsyningen. Etter NVEs vurdering vil
den omsøkte ledningen føre til en sterk forbedring i forsyningssikkerheten til
bergensområdet og være viktig for å etablere en robust kraftforsyning. Ledningen vil
også gi tosidig forbindelse til Mongstad og Kollsnes, og styrke forsyningssituasjonen i
disse to punktene.

Ledningen med tilhørende transformatorstasjoner vil legge til rette for tilknytning av ny
fornybar kraftproduksjon.

Kraftproduksjonen i BKK-området er i all hovedsak basert på vannkraft. De senere årene
har småkraftverk fått større omfang. Området har p.t. ikke vindkraft. Kraftproduksjonen i
2013 var 6, 7 TWh, men produksjonen varier over året og fra år til år, avhengig av tilsig.
Kraftforbruket i området er i dag i underkant av 10TWh. Størsteparten av forbruket i
regionen er plassert i bergensområdet. Produksjonen er plassert i andre deler av
forsyningsområdet for BKK.

Med dagens kraftbalanse er området normalt avhengig av import for å dekke forbruket
gjennom året. Kalde vintre gir langt høyere forbruk enn produksjon, og gir større behov
for import. I sommerhalvåret er det derimot ofte kraftoverskudd, fordi forbruket er lavt
samtidig som snøsmelting og nedbør gir høy kraftproduksjon. De fleste kraftverkene i
området har begrenset magasinkapasitet og må produsere store deler av året for å
utnytte vannet. I et tørrår kan kraftproduksjonen nærme seg det halve av produksjonen i
et vått år.

Området har, i takt med økende forbruk i alminnelig forsyning og industriell virksomhet,
hatt en gradvis svekkelse av kraftbalansen de siste 15 årene.

Utfordringene for området når det gjelder forsyningssikkerheten er i første rekke knyttet
til tilgangen på produksjon om vinteren, og begrensede muligheter til å importere
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tilstrekkeligkapasitetoverlengreperioder.Vedfeili nettet er områdetavhengigav
utkoplingavforbruk.

Utsiktenetilnyproduksjoni områdeter i hovedsakuregulertproduksjonuten magasiner
og dermeduten sikkertilgangi anstrengtesituasjoner.Utbyggingavproduksjoni
områdetmåi daggenereltbegrensesavhensyntilmanglendenettkapasitetut av
områdetomsommerenoghøsten.

Basertpå befolkningsframskrivningerforområdetogplaneneomøktkraftuttakfrablant
annetpetroleumsindustrien,er kraftforbruketforventetå økeytterligerede kommende
årene.SpesieltvilforbruksøkningerpåTrollA-plattformensamtstrømforsyningavden
nye MartinLinge-plattformen,bidratilveksteni industriforbruket.

Overforingsbegrensningerinn til bergensområdet
Kraftsystemeti vestre delavHordalandkan deles inni ulikenettområder.BKK-området
omfatterhele forsyningsområdettilBKK-nettsomliggermellomHardangerfiordenog
Sognefiorden.Bergensområdeter et mindreområdeinnenforBKK-områdetsom
omfatterBergenognærliggendeområder.

Etter at Sima-Samnanger-ledningenble satt i drifti 2013forsynesBKK-områdetavtre
sentralnettsledninger.DennyeforbindelsenmellomSimaog Samnangerhar sikret
behovetforkraftimporttil regionenpåvinterstidog ogsålagt tilrette fortilknyttingav
mer fornybarkraftproduksjonog eksportavkraftpå sommerstid.Dettehar gitten
tilfredsstillendeforsyningssikkerhetinn tilBKK-området,hvordet tidligerevaren svært
sårbarforsyning.Deter nå tilstrekkeligkapasitettil å opprettholdesåkaltN-1-driftinn til
området,detvilsi at den sterkeste avkraftledningenekan falleut uten at det medfører
avbruddfor sluttbrukere.

Det er likevelfortsattoverføringsbegrensningerinnadi BKK-området,bådeinntil og
innadi, bergensområdet.Denunderliggendeårsakentildette er athovedvektenav
produksjoneni BKK-områdetforegåri fielltraktenei øst, mensforbruketi stor grad er
lokalisertlangskysteni vest,i Bergenby ogpå Kollsnes.Deter derforet betydelig
behovforå overførekraftfraprodusentenei østre delavBKK-området,inntil
bergensområdetogvidereut motkysten.

Bergensområdetforsynesi dag avde to 300kV-ledningeneEvanger-Dale-Arnaog
Samnanger-Fana.LedningenEvanger-Dale-Arnable i 2012temperaturoppgradertslikat
overføringskapasitetenøkte fra700MWtil850MW.Likeveler dette fortsattden
svakesteavde to ledningene,og den definererderforN-1-kapasiteteninntilområdet.
Hvisdet oppstårfeilpå den sterkeste ledningen(Samnanger-Fana)i en periodeder
overføringsbehovetinn tilbergensområdeter høyereenn 850MW,vildet ikkevære
muligå opprettholdeforsyningentilhele området.

Tallfor årene2006-2011viser at N-1-grenseninntilbergensområdetblebrutt i mellom
1000og 3500timerper år. Det innebærerat i 10-40prosentavtidenvilleén enkeltfeil
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føre til store avbrudd i forsyningen inntil feilen var rettet. Etter at ledningen ble
temperaturoppgradert i 2012 har N-1-grensen økt, men den har likevel blitt brutt om lag
1000 timer i året. Ettersom ledningstraseene inn til Bergen går i ulendt terreng på fiellet
kan det ta lang tid å reparere feil dersom det er dårlige værforhold og vanskelig å komme
inn med mannskap og utstyr. I en slik situasjon kan en alvorlig feil, som et mastehavari,
ta mange dager og i verste fall flere uker å reparere.

For å unngå at hele regionen mørklegges i en slik situasjon er det installert systemvern
som automatisk kobler ut inntil halvparten av forbruket i regionen, herunder betydelige
deler av petroleumsforbruket på Kollsnes samt opp mot 85 000 husstander. Økningen av
forbruket på Troll-A plattformen og tilknytningen av Martin Linge vil også bli omfattet av
systemvern. På bakgrunn av forsyningssituasjonen ble det i departementets
konsesjonsvedtak for elektriske anlegg til Troll A-plattformen satt særskilte vilkår for
prekompressor 3 og 4. Tilsvarende vilkår ble også fastsatt i NVEs konsesjonsvedtak for
tilknytningen til Martin Linge. Vilkårene innebærer blant annet at anleggene skal kunne
kobles ut for å avlaste nettet som følge av akutt eller forventet knapphet på
overføringskapasitet. Dersom nettet krever det, vil utkobling skje momentant og uten
varslingstid. I vedtakene er de særskilte vilkårene forutsatt å gjelde fram til
nettsituasjonen for forsyning av bergensområdet og Kollsnes tilfredsstiller N-1 kriteriet.

På grunn av begrensningene i eksisterende nett er mange av de planlagte
produksjonsprosjektene i BKK-området avhengig av nettforsterkninger for å kunne
etableres.

5.1.2 Begrunnelse for tiltaket

Mongstad-Modalen må ses i sammenheng med 420 kV forbindelsen Kollsnes-Mongstad
som fikk endelig konsesjon i mars 2013. De to tiltakene vil gi en gjennomgående
overføringsforbindelse fra Modalen, via Matre og Mongstad til Kollsnes og videre inn til
Bergen.

I konsesjonsvedtaket for Kollsnes-Mongstad la departementet vekt på den funksjonen
ledningen vil ha sammen med den omsøkte videreføringen til Modalen. Hver for seg
kunne tiltakene bedre forsyningen til henholdsvis Kollsnes og Mongstad, men bare gi en
mindre økning i forsyningssikkerheten til bergensområdet. Til sammen ville de
imidlertid utgjøre en ny, sterk overføringsforbindelse mellom kraftoverskuddsområdene i
det ytre BKK-området og bergensområdet der forbruket er sentrert. Det gir fullverdig N-
1-forsyning inn til bergensområdet og til Mongstad og Kollsnes, selv i perioder med høyt
forbruk og stort importbehov. Etter departementets vurdering ville de to tiltakene være
den beste løsningen for å bedre forsyningssikkerheten i bergensområdet og tilrettelegge
for fremtidig økt forbruk i regionen. I tillegg var det klart at begge ledningene ville gi
rom for tilknytting av mer fornybar kraftproduksjon.

Departementet kan ikke se at det har skjedd vesentlige endringer i forutsetningene og
behovet som ble lagt til grunn da Kollsnes-Mongstad fikk konsesjon i 2013.
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Departementet viser i denne sammenheng også til vurderingene som ble gjort for Sima-
Samnanger og for elektriske anlegg til Troll A-plattformen.

I kalde perioder med høyt forbruk oppstår det stadig situasjoner der overføringsbehovet
er større enn N-1-kapasiteten på de eksisterende overføringsforbindelsene inn til
bergensområdet. Det maksimale effektuttaket er også ventet å øke i årene fremover, noe
som vil svekke forsyningssikkerheten ytterligere. Selv om de ytre delene av BKK-
området har produksjonsoverskudd og stort potensial for å øke produksjonen, gir dagens
nett begrensede muligheter til å transportere kraften til forbruksområdene. Dette fører til
at eksisterende kraftverk ilegges produksjonsbegrensninger og at mange av de planlagte
produksjonsprosjektene i området er avhengige av nettinvesteringer for å realiseres.

På denne bakgrunn mener departementet at behovsvurderingen som ble gjort i
forbindelse med behandlingen av Kollsnes-Mongstad står ved lag. Det er fremdeles et
stort behov for tiltak som kan øke overføringskapasiteten inn til bergensområdet.
Etablering av de to forbindelsene Kollsnes-Mongstad og Mongstad-Modalen, vil etter
departementets oppfatning, være beste løsning for å oppnå en tilfredsstillende
forsyningssikkerhet og legge til rette for fremtidig økt kraftforbruk. Den omsøkte
forbindelsen Mongstad-Modalen vil også legge til rette for tilknytting av ny
kraftproduksjon gjennom å gi økt kapasitet i Haugsværdalen, og avlaste eksisterende
regionalnett som i dag ikke har ledig kapasitet til ny produksjon.

5.2 Samfunnsøkonomiske vurderinger

BKK har gjennomført nytte- og kostnadsberegninger av prosjektet, både av den omsøkte
forbindelsen isolert (gitt at Kollsnes-Mongstad allerede er bygget), og av prosjektet som
helhet, det vil si med alle kostnader og nyttevirkninger av hele den sammenhengende
forbindelsen er inkludert. Beregningene viser en betydelig positiv nåverdi av prissatte
virkninger uavhengig av beregningsmetode. Ettersom ledningene bør ses i
sammenheng, vil departementet i det videre legge størst vekt på beregningene for begge
ledninger samlet.

BKK estimerer at de totale investeringskostnadene for Kollsnes - Mongstad og Mongstad
- Modalen har en nåverdi på om lag 2,2 milliarder kroner. Av dette er 1 milliard kroner1
investeringer i Mongstad - Modalen og 1,2 milliarder investeringer i Kollsnes -
Mongstad.

De største prissatte nytteverdiene av tiltakene i BKKs beregninger er reduserte
avbruddskostnader i bergensområdet (totalt om lag 1,6 milliarder kroner), samt inntekter
fra nye produksjonsprosjekt som kan tilknyttes når ledningene er på plass (omlag 1,8
milliarder kroner). I tillegg bidrar ledningen til redusert energitap i nettet og reduserte
flaskehalskostnader. Totalt gir BKKs beregninger en positiv nåverdi av de prissatte
virkningene på omlag 1,55 milliard kroner. Tilsvarende beregninger for Mongstad-

1 BKKsanslagpå totaleinvesteringskostnaderomfatterkablingi Iledalen.Utendettetiltaketvil investeringskostnadene
reduseresmedomlag22 millionerkroner.
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Modalen isolert (gitt at Kollsnes-Mongstad er etablert) gir en positiv nåverdi på nesten
2,1 milliarder kroner.

Departementet understreker at de samlede virkningene av tiltaket ikke er begrenset til
dem som kan prissettes. Tiltaket vil blant annet ha positiv virkning på
forsyningssikkerheten utover de reduserte avbruddskostnadene som er beregnet basert
på gjennomsnittsbetraktninger av kortvarige til middels lange avbrudd. Når de nye
forbindelsene er på plass, vil det redusere behovet for systemvern og dermed også
risikoen for alvorlige avbrudd som følge av tekniske feil på nettet. Videre vil tiltaket
redusere risikoen for langvarige avbrudd, for eksempel som følge av mastehavari, som
ikke reflekteres i de beregnede avbruddskostnadene.

Tiltaket vil også ha betydelige virkninger på natur, miljø og areal, hvorav de fleste vil
være negative. I det følgende vil departementet vurdere nærmere miljøvirkningene av
tiltaket, og ta stilling til om tiltaket samlet sett vurderes som samfunnsøkononfisk
lønnsomt.

5.3 Saksbehandlingen

5.3.1 Generelt om saksbehandlingen og vedtaksmyndigheten

Konsesjonssøknaden fra BKK Nett er behandlet av NVE etter bestemmelser og
regelverk for konsesjonsbehandling av energianlegg. Forut for søknaden har NVE
behandlet meldingen om prosjektet og fastsatt konsekvensutredningsprogram i henhold
til bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven og KU-
forskriften. NVE har gjennomført høring og folkemøter både i forbindelse med melding
og konsesjonssøknad. NVEs innstilling til departementet oppfyller alle krav til at det kan
fattes vedtak etter energiloven, forvaltningsloven og oreigningslova.

Departementet sendte NVEs innstilling på høring, jf. ovenfor i pkt. 4. Departementet
gjennomførte befaring av alle de omsøkte trasealternativene 27-29. mai 2014. Befaringen
ble gjennomført med buss og helikopter. I forbindelse med befaringen ble det avholdt
åpne møter i alle de berørte kommunene, der grunneiere, organisasjoner og andre hadde
anledning til å delta. NVEs innstilling og tilleggsvurderinger til BKK Netts tilleggssøknad
er offentliggjort, og alle interesserte er gitt adgang til å kommentere dokumentene.

NVEs innstilling oppfyller naturmangfoldlovens krav til saksbehandling og
dokumentasjon. Departementet vil supplere innstillingen med ny kunnskap og
gjennomføre de nødvendige vurderinger der departementets tilråding avviker fra NVEs
innstilling i tråd med naturmangfoldloven kapittel II med alminnelige bestemmelser om
bærekraftig bruk.
NVEs innstilling og saksbehandlingen som ligger til grunn, inngår som en integrert del
av departementets tilråding, jf. pkt. 3 ovenfor. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal
tiltaket lokaliseres der de samfunnsmessige ulempene blir minst.
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kablinger nødvendigellerhensiktsmessigavhengeravbådenaturgitteog
systemmessigefaktorer,ogmåvurderesi konsesjonsbehandlingenavhver enkeltsak.

Departementetvilvurdere spørsmålombruk avkabelforbyggingavkraftledningen
mellomModalenog Mongstadved delstrekningi Iledalenogi forbindelsemed omsøkt
omleggingav132kVnett i Matresomer krevdkabletpå en delavstrekningen.

BKKhar omsøktto alternativeilandføringspunkteri Gulenfor sjøkabelenfraMongstad,
henholdsvisPostvågenog Iledalsvågen.Ilandføringi Postvågengir denkorteste
kabelstrekningenog dermedde lavestekostnadene.Flerehøringsparterkrever
ilandføringi Iledalsvågenforå skånedetverdifullekulturlandskapeti Postvågen.NVE
har ogsåinnstiltpå dette alternativet.For det tilfelleat ilandføringskalskjei
Iledalsvågen,har Gulenog Masfiordenkommunersamtflereandrehøringsparter,krevet
jordkabelpå strekningenfravågenog opptilfylkesvei570.Deter utredetog omsøktto
jordkabelalternativerpå strekningen,ett sør forveienog ett medkablingtilnordsidenav
fylkesvei570.Beggealternativenefølgersammetrase.

Hvorvidtkabeler et alternativtilluftledningbaserespå en vurderingavfordelerog
ulemperforde enkeltedelstrekningerog medutgangspunkti gjeldendekablingsstrategi.
Departementethar vurdertde enkeltedelstrekninger,og detvisesdet tilomtaleneav
dissenedenfori pkt.6.

5.5 Kunnskapsgrunnlaget

Departementetbyggerpå følgendegrunnlagfor saksbehandlingen:

NVEssamledekonsesjonsbehandlingog alldokumentasjoni denforbindelse,jf.NVEs
innstillingav30.september2013

KonsesjonssøknadfraBKKNettASav24.september2010medgodkjente
konsekvensutredninger,fagrapporterogtilleggsutredninger
BKKNettstilleggssøknadav14.mai2012medtilhørendekonsekvensutredninger
BKKNettstilleggssøknadav6.desember2012
BKKNettstilleggsopplysningermed oppdaterteestimaterfor investeringskonstnaderi
brevav18.september2014
Naturbase
Artsdatabanken
Fiskeridirektoratetskarttjeneste
Høringsuttalelser
Departementetsbefaringmai2014
Åpnemøtermedkommunenei forbindelsemedbefaringenog
de berørtekommunersarealdelavkommuneplanen.

Departementethar somleddi behandlingen,ajourførtutredningenemednyforeliggende
informasjon,medutgangspunkti naturtyperegistreringeri Naturbaseog
Fiskeridirektoratetsbase formarineregistreringer.For øvrigviserdepartementettil
NVEsvurderingavkonsekvensutredningenei NVEsinnstillingkapittel3.
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Konsesjonssøknaden er behandlet av NVE, som har avgitt innstilling til departementet.
Vedtaksmyndigheten følger av forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet
etter energiloven fastsatt med hjemmel i energiloven §§ 2-1 og 2-2. Forskriften § 3
bokstav a fastsetter at Kongen i statsråd fatter vedtak om konsesjon etter energiloven § 3-
1 for nye, store kraftledningsanlegg.

5.4 Generelt om bruk av jord- og sjøkabel

Mange høringsparter og deltakere på departementsbefaringen og på folkemøter krever
en kraftframføringsløsning med bruk av kabel på deler av strekningen.

NVE redegjør i innstillingen punkt 4.8 for hvilke sjø- og/eller jordkabelalternativer som
er vurdert, utredet og omsøkt. Videre redegjør NVE for hvilke økte kostnader og nye
landanlegg bruk av kabel medfører. Endelig viser NVE prinsippene for bruk av kabling
nedfelt i Ot. prp. 62 (2008-2009).

Olje- og energidepartementet la i mars 2012 fram meldingen Vi byggerNorge—om
utbyggingav stromnettet,jf. Meld. St. 14 (2011-2012). Ved behandlingen av meldingen
sluttet Stortinget seg til gjeldende forvaltningsstrategi for kabling. Meldingen fastslår at
prinsippene for kabling som fremgår av Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) videreføres og
tydeliggjøres. Meldingen innebærer ingen materielle endringer i prinsippene for når det
er aktuelt å vurdere bruk av kabel ved bygging av nye kraftledninger.

Av Ot.prp. nr. 62 (2008-2009)følger det at kabling i sentralnettet er forbeholdt tilfeller der
kabling av begrensede strekninger kan gi særlige miljøgevinster. I Meld. St. 14 er dette
konkretisert slik at 300 og 420 kV skal bygges som luftledning, bortsett fra i de
unntakstilfeller der ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan
forsvares med at det gir særlige miljøgevinster sammenlignet med luftledning og/eller en
begrenset strekning med kabel kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i
betraktning.

I avveiningen mellom fordeler og ulemper ved kabling må også eventuell redusert nytte
medregnes. En betydelig økning i bruk av kabling på høyere spenningsnivå ville gitt
betydelige merkostnader ved investeringer, og en økning i nettariffen for den enkelte
kunde.

Ved vurderingen av om kabling er et samfunnsmessig rasjonelt tiltak må den eventuelle
gevinsten i reduserte eller endrede naturinngrep veies opp mot de økte kostnadene,
eventuell svekket forsyningssikkerhet og andre ulemper bruk av kabel innebærer.

En forutsetning er alltid at kabling er forenlig med hensynet til forsyningssikkerheten,
systemtekniske forhold og med formålet med kraftledningsforsterkningen. Hvorvidt
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Etter departementets vurdering gir den samlede dokumentasjon i denne saken det
faktagrunnlag som er tilstrekkelig for å drøfte og vurdere effekten av kraftledningen på
naturmangfolclet. Disse drøftelsene og vurderingene følger i kapittel 7 nedenfor. Den
samlede dokumentasjon gir også et godt og tilstrekkelig grunnlag for den overordnede
avveining av alle relevante hensyn som skal skje etter energiloven, jf. også prinsippet i
forvaltningsloven § 17 om utrednings- og informasjonsplikten.

6. De enkelte delstrekninger

6.1 Modalen via Stølsheimen til Haugsvær transformatorstasjon

6.1.1 Innledning

Strekningen omfatter traseen ut fra Modalen koblingsanlegg, alternativt fra Steinsland
kraftverk med ny koblingsstasjon eller T-avgreining, gjennom deler av Stølsheimen via
Matredalen ned til Haugsværdalen og Haugsvær transformatorstasjon.

Det er søkt om flere alternative traseer, også kombinasjonsalternativer av de opprinnelig
omsøkte traseene. BKK Nett har søkt om tre hovedløsninger, alternativ 1.1, 1.1A og 2.0,
samt en kombinasjonsløsning hovedalternativ 3.0, samt to alternative traseer til kryssing
over Matresdalen alternativ 3.1A og 3.1B.

Alternativ 1.1 strekker seg fra Modalen koblingsanlegg, over Steinsvatnet, langs den
sydligste kanten av Stølsheimen og videre parallelt med eksisterende 132 kV
kraftledning. Alternativ 1.1A går i samme trasé som alternativ 1.1 over Steinsvatnet, men
videre i en nordligere trasé over Stølsheimen. Begge traseer går via Øvredalen og videre
over Kvitskaret. Alternativ 2.0 strekker seg nordover fra Modalen koblingsanlegg
parallelt med eksisterende 300 kV kraftledning til Steinsland kraftverk, og videre nord for
Svartavatnet og langs Kringlebotnvassdraget til Kvitskaret.

Alternativ 3.0 er en kombinasjon av alternativ 2.0(østre del) og 1.1A(vestre del), ved at
alternativ 2.0 følges til Hjortevatnet, og derfra sørover mot Vemundsbotn langs
Svartavatnet.

BKK Nett har også søkt om to kortere traseer, alternativ 3.1A og 3.1B. Disse traseene
gjør det mulig å kombinere alternativ 3.0 og 1.1A, uten å krysse gjennom Øvredalen.
Alternativet med 3.0, 1.1A og 3.1.A følger alternativ 3.0 til alternativ 1.1A, før den knekker
svakt nordvestover vest for Øvredalen mot alternativ 2.0 og følger denne traseen ned mot
Haugsvær transformatorstasjon. Alternativet med 3.0, 1.1A og 3.1B følger alternativ 3.0 til
alternativ 1.1A, før den knekker nordvestover like øst for Øvredalen, over Gråsida og
videre på nordsiden av Storursfiellet over til Kvitskaret.

For en nærmere beskrivelse av traseene vises det til NVEs innstilling i pkt. 5.3.1.
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6.1.2 Sentrale vurderingstema
Landskap, uberørt natur og friluftsliv er viktige tema for vurderingen og valg av trasé på
denne strekningen. Flere av høringspartene har vært opptatt av å unngå uberørte
områder i Stølsheimen. Sentralt ved NVEs vurdering av valg av trasé er å unngå viktige
friluftsområder og uberørt natur. Kryssing av Steinsvatnet og trasé igjennom Øvredalen
har vært uønsket av mange høringsparter. Når det gjelder naturmangfold er ingen av
alternativene spesielt konfliktfylte.

6.1.3 Departementets vurderinger

NVE har innstilt på alternativ 2.0 fra Steinsland kraftverk, med en løsning med etablering
av T-avgreining i første fase deretter alternativ 3.0-1.1A-3.1A. Sentralt i NVEs vurdering
har vært å unngå den sydlige kryssingen av Modalen med fiordspenn over Steinsvatnet,
samt unngå å berøre Kringlebotn og kryssing av Øvredalen. Sammenliknet med
rimeligste alternativ (alternativ 2.0), medfører denne kombinasjonstraseen en
merkostnad på om lag 10 millioner kroner. NVE finner merkostnaden kan forsvares ved
at traseen er den som gir minst negative virkninger samlet sett. Traseen er også
foretrukket av mange høringsparter og er prioritert av nettselskapet.

Det er to forskjellige omsøkte startpunkter for ledningen i Modalen, henholdsvis
Modalen koblingsstasjon og Steinsland.

Med en løsning fra Modalen koblingsstasjon er det tre forskjellige trasalternativer.
Alternativ 1.1 og 1.1Avil krysse over Steinsvatnet. Spennet beskrives av
konsekvensutredningen som svært eksponert. Mange høringsparter er imot at ledningen
bygges etter disse alternativene. I tillegg er hubro (sterkt truet) og jaktfalk (nær truet)
registrert nærheten av traseen. Begge alternativ vil krysse gjennom de største
sammenhengende inngrepsfrie områdene (ofte betegnet som "Taket") mellom Modalen
og Matre, og vil redusere inngrepsfrie områder med henholdsvis om lag 21 km2 og 12
km2.

Alternativ 2.0 går i trasé parallelt med eksisterende 300 kV ledning ut fra Modalen
koblingsstasjon til Steinsland kraftverk, en strekning på om lag 4,7 km._To_storeparallelle
ledningsanlegg vil bli godt synlig fra flere steder i landskapet. NVE-innstiller-på - -
startpunkt i Steinsland, da man slipper 4,7 km med ny ledning samt-at alternaTrveflegger
til rette for best mulig trasé på strekningen på lengre sikt. Ved oppgradering til 420 kV
spenning av den eksisterende ledningen fra Modalen koblingsstasjon vil denne kunne
Iegges i samme trasé og gi minimale merulemper.

Departementet anser at startpunkt i Modalen koblingsstasjon med alternativ 1.1 og 1.1A
som uaktuell for trasé over Stølsheimen til Haugsvær på grunn av konflikt med uberørt
natur, landskap, friluftslivverdier og naturmangfold. Departementet anser også at det
mest hensiktsmessige er startpunkt i Steinsland, som innstilt av NVE, samt foretrukket
av BKK Nett og flere høringsparter. Departementet er enig i NVEs vurdering hva gjelder
startpunkt for ledningen og slutter seg til denne. Departementet vil i det følgende derfor
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ikke omtale traseene fra Modalen koblingsstasjon nærmere. Det vises for øvrig til NVEs
innstilling punkt 5.3.1.

BKK Nett har omsøkt å etablere koblingsstasjon i Steinsland, men at koblingen
midlertidig bygges og drives som en T-avgreining før ledningen oppgraderes til 420 kV
spenningsnivå. Departementet viser i denne sammenheng til innstillingen punkt 4.5, der
NVE konstaterer at en slik løsning vil være i strid med beredskapsforskriften § 5-2, men
at det kan gis unntak for midlertidige anlegg etter § 5-2 tredje ledd. BKK Nett har
gjennomført analyser som viser at en T-avgreining ikke vil ha særlig stor betydning for
forsyningssikkerheten. Alternativet gir også kostnadsbesparelser på om lag 9 millioner
kroner. NVE vurderer at det er hensiktsmessig og teknisk akseptabelt å bygge en
midlertidig T-avgreining, forutsatt at perioden ikke strekker seg lengre enn ti år.
Departementet peker på at ledningen Mongstad - Modalen og Mongstad - Kollsnes på
sikt er planlagt oppgradert til 420 kV spenningsnivå, og slutter seg til NVEs vurdering om
at det bør gis unntak etter beredskapsforskriften § 5-2 tredje ledd.

Alternativer Steinsland Stølsheimen- Haugsværdalen
Fra Steinsland føres alternativ 2.0 i spenn over dalen og opp over fiellryggen mot
Gregusbotn og videre gjennom nordre del av fiellområdet 'Taket". Alternativet går videre
gjennom Kringlebotn og deretter inn til Haugsværdalen. NVE påpeker at det uheldig
med en trasé igjennom området i Kringlebotn, da denne vil påvirke landskapet,
kulturminner og friluftsliv svært negativt. Gjennom behandlingen har traseen over
Stølsheimen vært en viktig faktor. Flere alternativer og kombinasjonsløsninger har derfor
vært foreslått og omsøkt. Alternativ 3.0 (kombinasjon av alternativ 2.0 og 1.1.A) gjør det
mulig å unngå trasé gjennom Kringlebotn. NVE vurderer denne løsningen for å ha et
lavere konfliktnivå enn de andre alternativene. Departementet er enig i at trasé gjennom
Kringlebotn bør unngås særlig av hensyn til kulturminner og landskap. Alternativ tras
er også foretrukket at mange høringsparter. Alternativ 3.0 knytter sammen alternativ 2.0
og 1.1A i Stølsheimen. Departementet anser det som positivt at det med dette alternativet
unngås etablering av kraftledning forbi Kringlebotnsvassdraget vest i Stølsheimen.
Alternativ 1.1A går igjennom områder der det fra før av er etablert tekniske inngrep,
samtidig som det unngås å følge alternativ 2.0 vestover i områder preget av uberørt natur
i Stølsheimen. Ledningen vil føres langs Hjortevatnet og Svartavatnet og vil gå fra
alternativ 2.0 til 1.1A i et område som ikke ligger for høyt. Begge vannene er regulert, og
ledningen vil gå nær både en anleggsvei og en eksisterende 22 kV kraftledning.

Videre mot Haugsværdalen må ledningen krysse over Matresdalen.
Kombinasjonsalternativet følger tras 1.1/1.1A, og dersom denne traseen skal følges inn
til Haugsværdalen transformatorstasjon, vil den passere igjennom Øvredalen. Alternativ
1.1 vil passere turområde ved Litlematrestølen. Mastene vil flere steder være synlig fra
bebyggelsen i Matre. Alternativ 3.1A/3.1B knekker fra alternativ 1.1.a nordvestover i
fiellet øst for Øvredalen, over høydedraget ved Gråsida. Kraftledningen over
vardepunktet vil være godt synlig. Traseen treffer alternativ 2.0 nedenfor Gygra i
Matresdalen og derfra videre mot Haugsværdalen transformatorstasjon. Ledningen vil bli
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synlig fra Fossen og til en viss grad fra terrenget rundt Kringlebotn, og kan bli synlig fra
Matre.

Grunneiere på Litlematre påpeker at Gråsida er mye benyttet til turgåing og friluftsliv og
er visuelt eksponert fra mange kanter. De ønsker derfor alternativ 2.0 på hele
strekningen. BKK Nett har vurdert flere alternativer og kombinasjoner som kan øke
avstanden til Gråsida, både på oppfordring fra kommunen og flere andre høringsparter.
Ingen av disse alternativene er omsøkt, av hensyn til merkostnadene og til at ledningen
kommer inn i deler av det området som har vært omstridt for alternativ 2.0.

Departementet anser det som positivt å unngå kryssing over Gråsida. Ledningen vil være
godt synlig i landskapet og Gråsida er også mye brukt til friluftsliv. Imidlertid mener
departementet at en trasé gjennom Øvredalen er uheldig. Ledningen vil bli godt
eksponert i det trange dalføret, som vil bli preget av tekniske installasjoner. Øvredalen er
også mye brukt til friluftsliv. Masflorden kommune og hytteeiere på Litlematrestølen
ønsker ikke en trasé gjennom Øvredalen. NVE har innstilt på alternativ 3.1A som ligger
lavere i terrenget enn 3.1B, og det unngås ledningstrasé i Øvredalen.

Anleggsfasen vil representere en forstyrrelse for fauna, og en luftledning vil øke faren for
fuglekollisjoner. Ledningens påvirkning på naturmangfold er etter departementets
vurdering akseptabel. Det er registrert Storlom(nær truet) i området mellom Modalen og
Kvitskaret, men arten vil etter departementets vurdering ikke påvirkes negativt i
betydelig grad i driftsfasen, utover en viss fare for kollisjon med ledningen.
Departementet slutter seg til NVEs vurderinger og viser til innstillingen på side 63 flg.

For øvrig når det gjelder tilkomstvei Haugsværdalen transformatorstasjon og plassering
av riggplasser, viser departementet til at det er hensiktsmessig å vurdere dette i
detaljplanleggingen. Det skal utarbeides en miljø- transport og anleggsplan som skal
godkjennes av NVE. Det vises til punkt 9.2 nedenfor.

6.1.4 Konklusjon delstrekning Modalen (Steinsland) - Haugsværdalen

Departementet viser til at kombinasjonsalternativ 2.0 fra Steinsland kraftverk med ny
koblingsstasjon og T-avgreining 3.0-1-1A-3.1Amed ny transformatorstasjon i
Haugsværdalen gir mindre negative landskapsvirkninger enn de andre alternativene. De
negative virkningene for naturmangfold er etter departementets mening små og
akseptable. Alternativet medfører bortfall av om lag 10,7 km2 av INON-områder. Traseen
er om lag 28 km lang og med en merkostnad på om lag 10 millioner enn rimeligste
løsning. Traseen er foretrukket av lokale myndigheter og de fleste øvrige høringsparter.
Fordelene ved alternativ 2.0 - 3.0 - 1.1A- 3.1A - 2.0 er større enn de ulemper
kostnadsøkningen alternativet medfører, og legges til grunn av departementet for den
samlede vurderingen av virkninger som konsesjonsvedtaket skal bygge på.
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6.2 Haugsvær transformatorstasjon til Frøyset

6.2.1 Innledning

NVE innstiller på 2.2 —2.3 —2.4A —justert alternativ 1 —3.3 mellom Haugsværdalen og
Frøyset. Strekningen omfatter traseen fra Haugsvær transformatorstasjon i Masfiorden
kommune, over Haugsværfiorden, via Eikemo, over Fløyfiellet til Frøyset. Fra Haugsvær
til Eikemo har BKK Nett søkt om flere alternative traseer. Videre fra Eikemo til
Fløyfiellet er det flere omsøkte alternativer og kombinasjoner mellom disse. Fra
Fløyfiellet til Frøyset er det omsøkt flere alternative traseer og kombinasjoner mellom
disse. For en nærmere beskrivelse av traseene vises det til punkt 5.3.2 flg i innstillingen.

6.2.2 Sentrale vurderingstema

Ledningen vil flere steder være godt synlig i landskapet. De visuelle virkningene av
ledningen er sentralt i vurderingen av valg av trase. Virkninger for naturmangfold og
andre interesser er av NVE vurdert som små og akseptable for alle trasealternativer.
Kritiske punkt på strekningen er særlig passeringen gjennom Eikemodalen og forbi
Kvamsdalen. I tillegg har plassering av transformatorstasjon i Haugsværdalen vært
omstridt, og flere høringsparter har pekt på en alternativ plassering i Kvitskaret.

6.2.3 Departementets vurderinger

Plasseringav transformatorstasjon
Flere høringsparter har krevet at transformatorstasjonen anlegges i Kvitskaret som
alternativ til plassering i Haugsværdalen. Plassering av transformatorstasjon i Kvitskaret
er ikke omsøkt. En transformatorstasjon i Kvitskaret er først om fremst problematisk
med hensyn til å finne en akseptabel adkomstvei for transport av materiell. Inngrepene
ved en slik vei vil være betydelige. NVE vurderer plassering i Kvitskaret som uaktuell på
dette grunnlag. Departementet er enig vurderingen og slutter seg til NVEs innstilte
alternativ på plassering av transformatorstasjon i Haugsværdalen.

NVE påpeker at transformatorstasjonen vil være godt eksponert i dalen, men at
virkningene vurderes som moderate. Alternativt design av stasjonen er også foreslått
som avbøtende tiltak. NVE vurderer virkningene av transformatorstasjonen i punkt 5.2.3 i
innstillingen. Departementet anser de negative landskapsmessige virkningene som
akseptable, og slutter seg til NVEs vurderinger.

Haugsværdalen—Eikemo
Fra Haugsvær transformatorstasjon og kryssing over Haugsværfiorden har BKK søkt om
alternativ 1, 2.2 og 3.2, hvor sistnevnte er prioritert av BKK. Fra fiordspennet på vestsiden
av Haugsværfiorden og forbi Stemmevatnet er det søkt om alternativ 1 og 2.3. Gjennom
Eikemodalen er det omsøkt alternativ 1 og 2.4A(som går noe lenger mot sør).

Fra transformatorstasjonen og opp dalsiden går alternativ 2.2 lenger opp på
Nonklettfiellet og vil etter NVEs vurdering gi god bakgrunnsdekning og blir lite synlig fra
Haugsvær. Alternativet er ønsket av grunneiere i området. Alternativ 1 som parallellføres
med eksisterende 132 kV ledning kan gi et uryddig inntrykk og vil i større grad være
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synligfrabebyggelseni Haugsvær.Alternativ3.2er variantavalternativ1og prioriteres
avMasfiordenkommuneog BKKNett.Beggealternativ(1og 3.2)spenneroverfiorden
på sammested. Departementetanser det somlandskapsmessiguheldigat alternativ3.2
nødvendiggjørbyggingaven vinkelmastsomvilbli sværtsynligpå åskammen.

Departementetpåpekerat det hovedsakeliger det visuelleinntrykketavledningensom
begrunnervalgavtrasé på strekningenfraHaugsværog spennetoverHaugsværfiorden.
Departementetvurdereralternativ2.2omden minstfremtredendei landskapet,men
ulempener at spennetoverfiordener 100meter lengerenn forde to andrealternativer.
Imidlertidvilikkeselvespennetvære særligsynlig.Omlagen kilometersørvestom
fiordspenneter det registreringeravfiskemåke(nærtruet). Departementetmener tilat
det ikkevilblien særligstor endringfradagenssituasjon,da ett spennerstattesmedet
annet,og slikat arten ikke i særligstor gradvilbliberørt.Departementetmenerat det er
småforskjellermellomalternativeneøst forHaugsværfiordenog slutterseg tilNVEs
vurderingavat alternativ2.2er denbeste løsningensetthen tilvisuelleksponering.

Vestoverfrafiordenfølgeralternativ2.3i størregrad eksisterende132kVtrasé enn
alternativ1,og skjulesnoe i terrenget og avvegetasjonen.NVEmener alternativetogså
blirmindresynligfrabebyggelseni Solheim.På dennesidenavfiordener det registrert
hønsehaukog storlom,beggekarakterisertsomncertruet på rødlistafor arter 2010.NVE
påpekerat dennyeledningenvilerstatte dagens132kVledning,slikat endringenfra
dagenssituasjonikkeblirvesentligforandret.Anleggsarbeidetvilimidlertidkunnegi
negativevirkningerforforekomstene.Dennyeledningenvilvære et større inngrepi
landskapetenn eksisterende,men departementetanser de eventuellenegative
konsekvensenefornaturmangfoldetforå være akseptableda den nyeledningeni
driftsfasenikkevilutgjøreen vesentligforandring.Departementetmener alternativ1er
uheldig,da denfølgeret høydedragog noenavmasteneblirståendei silhuett.Alternativ
2.3medføreren imidlertiden merkonstnadpå omlag0,5millionerkroner sammenliknet
med alternativ1.Departementeter enigi at alternativ2.3gir de minstnegative
virkningene,og at dette forsvarermerkostnaden.Departementetslutter seg derfortil
NVEsvurdering.

ViderefraStemmevatneter det omsøktto traseer, alternativ1somfølgereksisterende
132kVledningstraséog 2.4A.somgår i lengeravstandfragårdenEikemo.Traseener
foretrukketavgrunneierOddvarEikemoog Masfiordenkommune. NVEfremhever
alternativ2.4Asommest gunstiglandskapsmessig,og tilrårvalgavdenne.
Departementeter enigi NVEsvurderingog slutter seg til denne.Vesti Eikemodalener
det registrertet områdesomrik edelløvkog,menledningenvilikkekommei direkte
berøringmednaturtypen.

Eikemo —Floyfiellet
NVEinnstillerpåjustert alternativ1og 3.3på strekningenfraEikemotilFløyfiellet.
Alternativ1er justert noe lengernordoveroppi fiellsidenogvilblimindresynligfra
Fossheim.Justert alternativ1har større avstandtilen eksisterendehytte og det planlagte
hyttefeltetvest forEikemo.Deneksisterendehyttaviletterjustert alternativ1liggeom
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lag20meter fra den nyeledningen,likeutenforbyggeforbudsbeltet.Departementetenig
i og slutter seg til,NVEsvurderingnår detgjeldertras&alg forbiFossheim.Detvisestil
punkt5.3.3i innstillingen.

Viderevestoverfølgeralternativ1i stor grad eksisterende132kVledninggjennom
Kvamsdalen.Deter sattvilkåromat 132kVledningenskalsaneres.Departementetviser
i dennesammenhengtilpunkt6.5.2nedenfor.

PasseringgjennomKvamsdalenhar vært et kritiskpunkti vurderingenavtras&alg, da
ledningenvilvære eksponerti et verdifufitkulturlandskap.Det er derforsøkt omflere
alternativetraseer på strekningenetter kravfra Masfiordenkommune,Fylkesmanneni
HordalandogDirektoratetfornaturforvaltning(nåMiljødirektoratet).Departementet
finnerat alternativ1gjennomKvamsdalenhar så store negativekonsekvenserfor
landskapetat dennetraseen er uaktuellviderevestoverfraFossheim.Departementettar
derforikkedennetraseen med i denviderevurderingen.DetvisesforøvrigtilNVEs
beskrivelsei innstillingenpunkt5.3.3.

Departementeter videreenigmed NVEi at alternativ1.4vilvirkedominerendeogha
store negativekonsekvenserforlandskapet.Flereavmastenevilstå på fielltopperog
traseenkreverenkelteekstrahøyemaster.Departementetlegger derfortilgrunn at
dennetraseen er uaktuell.

Masfiordenkommuneer negativtil alternativ2.4But frakonfliktmed landskapog
friluftsliv.Konsekvensutredningenvurdereralternativetfor å ha større negativvirkning
forfriluftslivetenn alternativ1og 1.4.NVEvurderertraseen somlangogkostbar,men at
denhar småvisuellevirkninger.Departementetslutterseg til NVEsvurderingavat
alternativetikkebør velges.Merkostnadenepå omlag 7millionersammenlignetmed
alternativ3.3oppveierikkede visuellefordelenevedtraseen.

GrunneierOddSverreNæss ønsker at ledningenbyggesetter alternativ1.4,da dennevil
ha større avstandtilMollandsstølen.NVEvurdererat alternativethar store negative
konsekvenserforlandskapet.Næss skrivertil departementeti brevav29.juni2014,der
han mener at det er uheldigmed en trasé igjennomdalen.Haner kritisktilat ledningen
byggesetter innstiltalternativ3.3,da han menerledningenvilvære sværtsynligfra
stølen.Hanforeslåren kombinasjonavalternativ1.4og 3.3,der traseenfor3.3skjærer
nordoverogmøter alternativ1.4før stølenpasseres.NVEmener avstandentil stølener
gjortså stor sommuliguten at ledningentrekkes så langtnord somalternativ1.4,og
skriverat ledningenvilvære synligfra stølenuansett alternativ.BKKNett opplyseri brev
til departementetav18.september2014atnærmestemastved alternativ3.3vilkomme
560meter fra stølen,og at trasalternativ 3.3vilfåbedre bakgrunnsdekningmotfiellet
enn alternativ1.4.Medalternativ3.3unngåsogsåat ledningenblir ståendei silhuettder
alternativ1.4går rett overTausefielletog pånordsidenavRamnefiellet.

BKKNett opplyserat sett fraMollandstølenser det ikkeut til at master foralternativ3.3
vilbli synlige,men at en mastpå toppenavTausefielletfor alternativ1.4vilbligodt
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synlig.Departementeter enigmedBKKNettat ledningenblir synligfra stølenuansett
alternativ,og at alternativ1.4går så høyti terrenget at mastenepå dennetraseenvilvære
dominerendei landskapet.Medkombinasjonavalternativ3.3og 1.4bliravstandenfra
Mollandsstølentil ledningennoe større,menalternativethar ogsåvisuelleulemper.
Departementetanser derforat devisuellenegativekonsekvensenefor Mollandsstølenfor
alternativtrasé 3.3er akseptable.

VedHellenovfielletved Eikemodalener det registrerteforekomsteravflererødlistearter,
omlagen kilometersør forledningstraseenherundervipe,strandsnipe,storspove,
fiskemåke,stær, bergirisk (allenær truet), samtmakrellterneog tyrkerdue(sårbar).Da
den nyeledningenerstatter dagens132kVledningmenerdepartementetat det ikkevil
blinoenytterligerenegativekonsekvenserfordisseartenei særliggrad.Deter også
registrerthekkendestorlom(nærtruet) i Kvamsdalsvatnet,menviletter
konsekvensutredningenbliliteberørt.Anleggsarbeidenekan derimotvirkeforstyrrende,
og departementetforutsetterat det tas hensynforhekkendefugli anleggsperiodeni
henholdtilvilkåri miljø-transportog anleggsplan.

Alternativetmedførerbortfallavet inngrepsfrittområdepå omlag0,9km2.

Departementetanser alternativ3.3somdet beste på strekningenforbiKvamsdalen,alle
hensyntatt i betraktning.DetvisesforøvrigtilNVEsinnstillingpunkt5.3.3,som
departementeti allhovedsakslutterseg til.

Fløyfjellet —Frøyset
Alternativ1,1.5og 2.5krysser Langevatnetog følgerSleirsvatnetpå sørsidenmedulike
tilpasninger.For alternativ2.5overKråkehaugenehar grunneierØrjanDaaeforeslåttat
det byggesen skulpturmast.NVEhar innstiltpå alternativ1,menvurdererat det er liten
forskjellpå alternativ1og alternativ2.5.Alternativ1vilfølgeeksisterende132kV
ledningstras, ogkrysse Sleirsvatneti et kortere spennenn alternativ2.5.Daaepåpeker
at alternativ1har storekonsekvenserforhans eiendom.I tilleggssøknadav14.mai2012
søkteBKKNett omkonsesjonpå alternativ2.5,i tråd medmerknadenesomvarkommet
frade to berørtegrunneiernepå sørsidenavSleirsvatnet.I brevav25.mars 2014uttaler
BKKNettat det ogsåvilværemuligå foretaflerejusteringerogkombinasjoneravde
foreliggendetrasalternativene sør forSleirsvatnet.Detvilblantannetvære muligå
byggeledningensomen kombinasjonavalternativ1og 2.5.Ledningenvilda følge
alternativ2.5mellomFrøysetogvinkelmastenvedSleirsvatnet,men deretter følge
alternativ1videreøstover.Denene forankringsmastenblirfiernet,ogen bæremastblir
gjortomtilvinkelbæremast.Dennemastenblir42meterhøy,menfårgod
bakgrunnsdekning.Fordelenmeden slikkombinasjonvilvære at vinkelmasteni alt.1
nærmestDalsetunngås (jfr.grunneierDaaesinnspill),samtidigsomfordelenmed
alternativ1hvordennegår lavereenn alt.2.5i landskapetforbiKråkehaugen,beholdes.
BKKNett sier det ogsåer muligå flyttemasteneøst forvinkelpunktetlittmotnord, slik
at ledningenkommerendalaverei terrenget enn alternativ1.BKKNett anslårat
kombinasjonenavalternativ2.5og alternativ1 sombeskrevet,vilkoste omlag 1,3
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millioner kroner mindre enn alternativ 1. Kombinasjonen hvor mastene langs alt. 1 i
tillegg flyttes litt mot nord for å få ledningen lavere i landskapet, vil gi en ytterligere
kostnadsreduksjon, som følge av lavere master.

Departementet anser en kombinasjon av alternativ 2.5 og 1 for å være en mindre
justering av traseene og anser dette for å ligge innenfor de konsesjonssøkte
alternativene. Justeringene som er foreslått av BKK Nett er i tråd med grunneiernes
ønsker, samtidig som flere av fordelene med alternativ 1 opprettholdes. I tillegg medfører
justeringen en kostnadsreduksjon. Alternativ 1 medfører et kortere spenn over
Sleirsvatnet enn justert alternativ 2.5. Justert alternativ 2.5 vil etter departementets
vurdering, være marginalt mer synlig i landskapet enn innstilt alternativ 1. Masten på
Kråkehaugene vil imidlertid få bedre bakgrunnsdekning enn opprinnelig omsøkt
alternativ 2.5. Justeringen medfører et noe lengre spenn over vannet enn innstilt
alternativ.Hva gjelder naturmangfold er det registrert forekomst av fuglearten vipe (ncer
truet) og storlom (nær truet) ved Sleirsvatnet. Det er også en nyere registrert forekomst
av hønsehauk (nær truet). I tillegg krysser ledningen over en forekomst av naturtypen
rik kulturlandskapssjøverdisatt som lokalt viktig. Spennet over Sleirsvatnet kan
representere økt kollisjonsfare for fugl, men spennet vil ha noe bakgrunnsdekning slik at
det vil fremstå nokså synlig i terrenget.

Et tras&alg i tråd med BKK Netts forslag til justering av kombinasjonen alternativ 1 og
2.5, er etter departementets vurdering, den løsningen som gir minst negative virkninger
samlet sett. Departementet mener at det skal tas hensyn til hekkende fugl i
anleggsperioden slik at det unngås forstyrrelser i størst mulig praktisk grad. Samlet sett
vurderer departementet konsekvensene for naturmangfold som akseptable.

Departementet mener at poenget med en skulpturmast på Kråkehaugene vil være
redusert når masten vil få bedre bakgrunnsdekning etter justert alternativ. For øvrig viser
departementet til NVEs vurdering av skulpturmastsøknaden i pkt. 5.3.4 i innstillingen, og
slutter seg til denne.

6.2.4 Konklusjon delstrekning Haugsvær - Frøyset

Fra Haugsvær transformatorstasjon legger departementet til grunn at alternativ 2.2 - 2.3
- 2.4A - justert alternativ 1 - 3.3 - kombinasjon av alternativ 2.5 og 1 til Frøyset gir minst
negative virkninger samlet sett. Med vilkår om kamuflering på deler av strekningen ved
Eikemo, vurderer departementet landskapsvirkningene som akseptable. Traseen er om
lag 22 km lang. Størstedelen av traseen er foretrukket av lokale myndigheter og de fleste
øvrige høringsparter. Departementet mener fordelene som oppnås ved dette trasevalget
oppveier kostnadsøkningen på om lag 4 millioner kroner sammenliknet med rimeligste
alternativ, og legges til grunn av departementet for den samlede vurderingen av
virkninger som konsesjonsvedtaket skal bygge på.
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6.3 Frøyset til Fensfiorden

6.3.1 Innledning

For strekningen fra Frøyset til Fensfiorden er det omsøkt flere alternativer for fremføring
av ledningen, med to forskjellige ilandføringspunkt for sjøkabel i Gulen, henholdsvis
Postvågen (alternativ 1) og Iledalsvågen (alternativ 1.6 og 2.6). Alternativ 1.6 og 2.6 er
justert etter tilleggsøknader, og det er også omsøkt to alternativer med jordkabel i
Iledalen. For nærmere beskrivelse av traseene vises det til innstillingen i punkt 5.3.5.

6.3.2 Sentrale vurderingstema

Sentralt ved vurderingen er om sjøkabelen fra Fensfiorden skal føres i land i Postvågen
eller Iledalsvågen. For det tilfelle at ilandføring skjer i Iledalen er det fra både Masfiorden
og Gulen kommune samt flere høringsparter, krevet fremføring av anlegget i jordkabel
fra vågen og opp igjennom Iledalen. Det er også kommentert fra flere hold at
plasseringen av kabelendemasten i Iledalen er veldig eksponert i landskapet. Alternativ
2.6 er krevet av grunneier John Høyvik og prioritert av Gulen kommune.

6.3.3 Departementets vurderinger

Jordkabelsom alternativ i Iledalen
Flere høringsparter har krevet jordkabel i Iledalen. BKK Nett har omsøkt to alternative
jordkabelløsninger, begge i samme tras, men med forskjellig endepunkter på kabelen
opp i dalen. NVE vurderer at kabling ikke vil særlige miljøgevinster og mener
merkostnadene ikke kan forsvares. Departementet understreker at 420 kV kraftledninger
som hovedregel skal bygges som luftledning, bortsett fra i de unntakstilfeller der
ekstrakostnaden for kabling av en begrenset delstrekning kan forsvares med at det gir
særlige miljøgevinster og/eller en begrenset strekning med kabel kan gi en vesentlig
bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning.

Departementet mener at en luftledning i Iledalen vil være synlig i landskapet, spesielt fra
fiorden. Dalen er for det meste skogkledd, men kraftgaten vil være synlig i terrenget.
Departementet kan ikke se at kabling vil gi særlige miljøgevinster i forhold til hva en
luftledning vil påføre av ulemper i dette området. Departementet mener at ulempene
forbundet med en luftledning først om fremst er relatert til synlighet i landskapet.
Departementet kan ikke se at det arealbeslaget som luftledningen representerer, som
påpekt særlig av kommunene, forsvarer bruk av jordkabel. Departementet viser for øvrig
til at også jordkabel for den type kraftledningsanlegg, innebærer betydelige arealinngrep.
Det vises til punkt 5.4 der gjeldende kablingsstrategi er omtalt.

Landtak i Gulen
Alternativ 1 har landtak i Postvågen og strekker seg fra Frøyset transformatorstasjon i
sørvestlig retning før traseen vinkler i mer sørlig retning før kryssing av fv 570. Av
konsekvensutredningen fremgår at dette alternativet vil gi middels til store negative
konsekvenser for Postvågen som kulturminne, og de fleste uttalelser, herunder Gulen
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kommune,har vært negative.NVEvurdereralternativetsommest negativtforlandskap,
bebyggelseogkulturmiljø.NVEhar i sin innstillinganbefaltat det ikkemeddeles
konsesjonfor alternativ1på grunn avde storenegativeulempeneforbundetmedlandtak
i Postvågen.NVEmener at ulempeneved ilandføringi Postvågenoverstiger
merkostnadenpå omlag 31millionerkroner medlengre sjøkabelog landtaki
Iledalslågen.Departementetslutter seg tilNVEsvurdering.

Alternative traseer1.6 og2.6
Alternativene1.6og 2.6går i sørvestligretningfraFrøysetfør traseenknekker sørover
motIledalender ledningengår overi sjøkabeli Iledalsvågen.Alternativ1.6går likenord
forVestrelifiellet,mens alternativ2.6går overfiellet.Traseeneer justert noe i forbindelse
medtilleggssøknader,da alternativ1.6opprinneligvillekommei konfliktmed
sikringssonenrundt skytebaneni Iledalen,samtidigsomnærmereundersøkelservisteat
traseenevillegi masteplasseringi en myrøversti Iledalen.Alternativeneer i stor grad
sammenfallendeetter justeringenei store deleravIledalen.BKKNetthar ogsåomsøktto
alternativermedjordkabeli Iledalen.

Sognog Fjordanefylkeskommuneønsker 1.6avhensyntil landskap.NVEhar innstiltpå
alternativ1.6avsammegrunn.GrunneierHøyvikønsker alternativ2.6.Hanvisertil store
problemermed utnyttelseog driftavskog.Eiendommenhans er fraførbåndlagtav
eksisterende132kVkraftledning.De størsteulempenevedalternativ2.6er at ledningen
vilvære godteksponerti landskapetog en mastvilstå i silhuettpå en
topp(Vestrelifiellet).Konsekvensutredningenvurdererde landskapsmessige
konsekvenseneved alternativ2.6sommiddelsnegative.

Departementetser at det er ulemperforgrunneiervedalternativ1.6for skogsdriften.
Departementetmener likevelat de negativelandskapsmessigevirkningeneavalternativ
2.6ikkekan forsvares.Departementetmenerfordelenesomoppnåsvedalternativ1.6
oppveierde negativekonsekvensenefor skogbruket,og leggestilgrunn forden samlede
vurderingenavvirkningersomkonsesjonsvedtaketskalbyggepå.

Plasseringav kabelendemasti Iledalen.
På departementetsbefaringble ulempenmedsynlighetenavkabelendemastentrukket
fremslikdetvar omsøktog innstilt.Gulenkommunehar uttryktønske om åjustere
plasseringenslikat mastenikkestår på et høytpunkti landskapet.Departementethar
bedt BKKNett om å se påulikealternativerforplasseringavkabelendemasten.Det
foreslåsen løsningsominnebærerflyttingavkabelendemastomlag 42meternordøst.
Kabellengdenøker tilsvarende.Mastenvilda stå laverei terrenget og blirdermed
mindresynlig,særligfrafiorden.Endringeninnebæreren merkostnadpå 0,7millioner
kroner.Departementetmener denvisuelleeksponeringenfrafiordenbør minskesi størst
muliggrad. NVEhar i innstillingenogsåpåpektat landtaknoe lenger innepå landvil
redusere denvisuelleeksponeringen.Departementetmener at kabelendemastenskal
flyttesi tråd medBKKNetts forslag.De betydeligevisuellefordelenesomoppnåsveden
slikflyttingforsvarermerkostnadendette innebærer.
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Frøysettransformatorstasjon
I brev av 25. mars 2014 ber BKK Nett om at Olje- og energidepartementet sluttbehandler
konsesjonssøknaden om etablering av ny Frøyset transformatorstasjon som del av
anlegget for ny 300 (420) kV Modalen-Mongstad. Formålet med ny Frøyset
transformatorstasjon er i første rekke å ta i mot produksjonen fra vindkraftverk i Gulen
gjennom en transformering fra 132 til 300/420 kV. BKK Nett ønsket i utgangspunktet at
det gis konsesjon til transformatorstasjonen, men at realisering var avhengig av mengden
vindkraft som blir realisert.

BKK Nett har kommet til at det ikke er rasjonelt å knytte gjenværende
vindkraftprosjekter i Gulen til nettet ved en transformering i Frøyset. Ved e-post av
14.november 2014 trakk derfor BKK søknaden om utvidelse av eksisterende Frøyset
transformatorstasjon, med henvisning til at behovet ikke lenger er tilstede.

6.3.4 Konklusjon delstrekning Frøyset —Fensfiorden

Ledningen skal bygges som en om lag 6 km lang luftledning etter alternativ 1.6 fra
Frøyset via Iledalen ned til landtak i Iledalsvågen. Fordelene som oppnås ved valg av
alternativ 1.6 i stedet for alternativ 1 Postvågen, oppveier klart de økte kostnadene ved
ilandføring i Iledalen inkludert flytting av kabelendemast, og dette alternativet legges til
grunn av departementet for den samlede vurderingen av virkninger som
konsesjonsvedtaket skal bygge på.

6.4 Fensfiorden til Lindåsneset transfonnatorstasjon

6.4.1 Innledning

Det er etter tilleggsøknad til sammen tre alternative omsøkte traseer for strekningen
med ulike mastetyper: alternativ 1, 3.4A og 3.4B. For nærmere beskrivelse av
alternativene vises det til NVEs innstilling punkt 5.3.6.

6.4.2 Sentrale vurderingstema

Flere høringsparter, herunder Lindås kommune, er opptatt av at ledningen må
beslaglegge så lite areal som mulig, med tanke på videre utnyttelse av næringsarealene
på Mongstad. Lindås kommune har særlig vært opptatt av en løsning for ilandføring
sjøkabelen som sikrer at ikke fremtidig utnyttelse av kaiareal går tapt.

6.4.3 Departementets vurderinger

NVE innstiller på alternativ 3.4B med sjøkabel over Fensflorden til kabelendemast på
Mongstad og deretter i luftledning til Lindåsneset transformatorstasjon. Etter NVEs
vurdering er alternativ 3.4B det beste alternativet med tanke på at ledningen skal utgjøre
minst mulig hinder for veitransport og anlegging av massedeponi. Alternativet er også
foretrukket av Lindås kommune og BKK Nett. NVE anbefaler at ledningen bygges med
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standard portalmaster, da dette er rimeligste alternativ og finner at gittermaster kan ha
tekniske utfordringer.

Departementet er enig i valg av trasé og mastetype på denne strekningen og slutter seg
til NVEs vurdering. Eventuelle negative konsekvenser for naturmangfold er beskrevet i
innstillingen, men vurderes som små da industriområdet på Mongstad ikke er et naturlig
habitat for artene som er registrert om lag 1-2km sør for ledningstraseen. Det vises til
innstillingen punkt 5.3.6.

Hva gjelder løsning for ilandføring av sjøkabelen ved Mongstad, er dette etter
departementets mening hensiktsmessig å ta stilling til i detaljplanleggingen (miljø-
transport og anleggsplan). Det vises for øvrig til BKK Netts kommentarer til valg av
løsning inntatt i punkt 4 ovenfor.

6.4.4 Konklusjon delstrekning Fensflorden - Lindåsneset transformatorstasjon

Etter en helhetlig vurdering finner departementet at den beste løsningen for fremføring
av ledningen er alternativ 3.4B, og dette legges til grunn for den samlede vurderingen av
virkninger som konsesjonsvedtaket skal bygge på.

6.5 Sanering, omlegging og bygging av nytt 132 kV nett.

6.5.1 Omlegging av 132 kV ledning Stordal - Matre og ny 132 kV ledning for tilknytning
til Matre kraftverk

I tilknytning til det nye ledningsanlegget Mongstad - Modalen, søkte BKK Nett 14. mai
2012 på vegne av BKK Produksjon, om å bygge om 132 kV-ledningen Stordal - Matre slik
at den går direkte til ny transformatorstasjon i Haugsværdalen. Ledningen må bygges om
omlag 200 meter til ny fellesmast i Matresdalen, og videre på felles master med 132 kV
ledningen Matre - Haugsvær til Haugsvær transformatorstasjon. Gjennom Kvitskaret
går ledningen parallelt med 420 kV-ledningen fra Steinsland. Omleggingen vil ikke gjøre
det nødvendig med tiltak på resten av ledningen mellom Stordal og Matresvatnet. Den
nye ledningen Stordal - Haugsvær vil bli om lag 14,2 km. BKK Nett søker også om å
bygge ny enkeltkursledning fra Matre til Matresvatnet, som vil føre produksjonen fra
Matre til planlagt transformatorstasjon i Haugsværdalen. Ledningen og vil gå i samme
trasé som den gjør i dag.

BKK Nett har søkt om jordkabel på en strekning på om lag 600 meter ut fra
koblingsstasjonen i Matre til vestsiden av Matreselva. NVE har innstilt på luftledning.

Matre er et lite sentrum som fra før av er tungt belastet med blant annet kraftledninger,
sandtak og koblingsstasjon tilknyttet Matre kraftverk. Jordkabel gjennom Matre
medfører en merkostnad på 6,4 millioner kroner.

Kabling er krevd av Masflorden kommune og flere grunneiere. Kommunen ønsker å få
frigjort areal til utvikling av næringspark. 132 kV nettanlegg kan som hovedregel bygges
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som luftledning. Kabling av 132 kV nettanlegg kan vurderes der dette kan gi en vesentlig
bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning. Kabling inn og ut av
transformatorstasjoner kan avlaste av hensyn til bebyggelse og nærmiljø.

Departementet konstaterer at Matre fra før av er meget tungt belastet med inngrep i form
av elektriske anlegg. En ny ledning vil legge beslag på store deler av et næringsområde,
og er problematisk for nærføring til bolighus. Departementet legger til grunn at det er
mangel på næringsarealer i Matre. På grunn av transformatorstasjonens plassering og
topografien i området rundt er det ikke mulig å finne en alternativ luftledningstrasé som
ikke berører næringsområdet. Dersom næringsarealet skal være intakt, er derfor
jordkabel eneste reelle alternativ. Departementet viser til at kabling inn og ut fra
transformatorstasjoner for å avlaste bebyggelse og nærmiljø, er i samsvar med gjeldende
kablingsstrategi, og finner at dette hensynet gjør seg gjeldende i Matre. Merkostnaden
mener departementet kan forsvares ut fra de betydelige ulempene en luftledning vil ha
for mulig næringsutvikfing i Matre. Departementet viser for øvrig til at kabling vil dempe
det uryddige inntrykket de bestående elektriske anleggene har ført til rundt
transformatorstasjonen. Kabling vil derfor innebære en visuell forbedring. I tillegg
unngås nærføringsproblematikk med et bolighus.

De samlede kostnadene med ombygging av 132 kV-ledningene med en jordkabelløsning i
Matre er anslått til omlag 30 millioner kroner. De to 132 kV ledningene er beskrevet i
innstillingen i punkt 5.4, der NVE anbefaler at det gis konsesjon til BKK Produksjon for
ombygging av ledningen Stordal - Matre, samt ombygging av 132 kV ledning Stordal -
Haugsvær og ny ledning Matre - Haugsvær. Departementet viser til vurderingene
ovenfor hva gjelder jordkabel i Matre og at det gis konsesjon til kabel på en strekning på
om lag 600 meter ut fra koblingsanlegget i Matre. Departementet påpeker at en miljø-,
transport- og anleggsplan skal legges til grunn for alt anleggsarbeid knyttet til 132 kV
anleggene. Departementet slutter seg for øvr til NVEs vurderinger og konklusjon.

6.5.2 Sanering av eksisterende 132 kV ledninger

For omtale og vurderinger av hvorvidt underliggende 132 kV skal rives i forbindelse med
bygging av ny 420kV ledning mellom Mongstad og Modalen, viser departementet til
NVEs innstilling punkt 4.6. Eksisterende 132 kV ledning Matre - Frøyset går i dag delvis
i samme trasé som den nye 420 kV ledningen, og NVE har i behandlingen av saken
forutsatt at ledningen rives som følge av det nye tiltaket. Departementet konstaterer at
ledningen skal rives som følge av konsesjon til den nye ledningen, og slutter seg for øvrig
til NVEs vurdering og konklusjon i punkt 4.6 i innstillingen.

7 Samlet vurdering

7.1 Vurdering av samlet belastning etter naturmangfoldloven

Departementet viser til omtalen ovenfor under punkt 5.3 der det fremgår at
naturmangfoldloven (nml) kapittel II om alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk
skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og
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vurderingeneavprinsippenei nml.§§8-12skalfremgåavbeslutningen.Detvisesi denne
sammenhengtilforvaltningsmåleneomnaturtyåer,økosystemerog arter i nml.§§4-5.

Departementetforetaren egenvurderingavtiltaketspåvirkningpå økosystemetut i fra
den samletbelasting.NVEgjennomgårogvurderer dennepåvirkningeni kapittel7 i
innstillingen.Departementettar utgangspunkti NVEsinnstillingogvurderer denneoppi
motnykunnskapog de endringeravtras&alg departementetforetar.

Konsekvensutredningenforbiologiskmangfoldkonstatererat en samletvurderingav
konsekvensviserat det er knyttetstørst negativevirkningerog tilhørendenegative
konsekvensertil tap avsammenhengendenaturområdermedurørt preg og tilfugl

7.1.1Energianlegg
For de energianleggNVEgjennomgåri pkt. 7.1oppdateresgrunnlagetsomfølger:

NVEhar gittkonsesjontilvindkraftverkeneBråsviksåtaog Dalsbotnflelleti Gulen
kommune.VindkraftverkeneSetenesflelletog SandøyfikkavslagavNVE.

SAEvindAShar, etter at NVEavgainnstillingtil departementet,trukketprosjektet
Bråsviksåta.ZephyrAS'prosjektDalsbotnflellethadde omsøktnettilknytningvia
Bråsviksåta.ZephyrASmå derforsøkeomny nettilknytningforprosjektetogknytteseg
tileksisterenderegionalnett.Detvisestil omtalenavFrøysettransformatorstasjon
ovenfori punkt6.3.3.
Søknadenomen ny 420kV-ledningModalen—Mongstadinnebærerogsåtiltakpå 132
kV-ledningeri området,herunder nybygging,omleggingog saneringaveksisterende
kraftledninger.

Departementetpeker på at konsesjontil 420kVledningenogsåvilinneholdepåleggom
at eksisterende132kV-ledningmellomMatrekraftverkog Frøysettransformatorstasjon
saneres.Storedeler avledningenviletableresi traseen tileksisterende132kV-ledning.
Departementetpeker på at det nyetiltaketvilha en positiveffektforområdeneder
eksisterendenett blir sanert.Områdenevilblifrifor tekniskeinngrepetter at rivingener
avsluttet,menmed en moderatmerbelastningder 420kV-ledningenerstatter 132kV-
ledningen.

NVEhar pektpå at byggingavvannkraftverksjeldenvilforsterkenegativevirkningerav
kraftledningermed ulikeinngrepsomberørerhelt ulikearter ogfunksjonsområderi
økosystemet.Noenstederkan imidlertidvannkraftverkpåvirkeforeksempel
naturtypelokalitetersom ogsåpåvirkesavkraftledninger.

Departementetpåpekerat det i områdeneledningenModalen—Mongstadberører er
betydeligevannressursermedflereregulertevannog etablertevannkraftverk.Samlet
sett menerdepartementetat det nyeanleggetmedføreren akseptabeløkningav
belastningenpå naturtyperellerarter. Dennyeledningenvilikkepåvirkeøkosystemenei
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den grad at den kommer i konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og
5.

7.1.2 Andre inngrep

Olje- og energidepartementet kan ikke se at det foreligger andre planer om vesentlige
arealinngrep av betydning for kraftledingssaken.

7.1.3 Naturtyper, vegetasjon og uberørt natur

Naturtyper ogvegetasjon
Den direkte påvirkningen av naturtyper er begrenset til mastefester og anleggsveier, og
eventuelle behov for ryddebelte. Naturtypenes betydning som levested for sårbar
vegetasjon og biologisk rnangfold påvirkes i mindre grad. Departementet forutsetter at
det i detaljplanleggingen vektlegges å unngå mulig vesentlig skade på naturtyper og
vegetasjon, jf. naturmangfoldloven § 12.

NVE mener at kraftledningens mulige virkninger for de viktige naturtypene vil være små
da ledningen vil spenne over lokalitetene. Anleggsarbeidet kan påvirke naturtypene, og
det bør vises hensyn til viktige naturtyper i anleggsarbeidet.

Departementet forutsetter at det i forbindelse med miljø-, transport- og anleggsplan skal
søkes å minimere og restaurere terrenginngrepene, og i denne planleggingen forusettes
det at også er tatt hensyn til å minimere skader på sårbar vegetasjon. Departementet
anser de negative virkningene på naturtyper som små, og som ikke fører til konflikt med
forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer, jf. naturmangfoldloven § 4.

Uberortnatur
Det er hovedsakelig trasé gjennom Stølsheimen som vil føre til bortfall av
sammenhengende naturområder med urørt preg. Den nye ledningen medfører at om lag
11,6 km2 med slike naturområder blir redusert til inngrepsnært. Departementet viser til
at det ved passering gjennom Stølsheimen er lagt stor vekt på å finne den traseen som
har minst konflikter med landskap, friluftsliv og uberørt natur, og vurderer derfor graden
av reduksjon av sammenhengende naturområder med urørt preg som akseptabel.

7.1.4 Fugl

Departementet konstaterer at hekkende fugl kan bli forstyrret i anleggsfasen. Det skal i
detaljplanleggingen vurderes tilpasninger av anleggsarbeidet i yngle- og hekkeperioden,
så langt det er praktisk mulig, jf. også prinsippet i naturmangfoldloven § 12. I driftsfasen
ansees ikke sjøkablene å ha innvirkning på fugl, men luftledningen vil kunne medføre
kollisjonsfare, særlig der ledningen spenner over fiorder og daler.
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Det er registrert totalt 11 rødlistede fuglearter i en radius av fem kilometer fra
ledningstraseen. For beskrivelse og vurdering av påvirkning på fugleartene vises det til
innstillingen i punkt 7.2.2, som departementet slutter seg til.

De registrerte rødlisteartene er storlom, hønsehauk, fiskemåke, strandsnipe, jaktfalk,
vipe, bergirisk, varsler, storspåve, stær og hettemåke, som alle er kategorisert som nær
truet (NT), og åkerrikse som er kritisk truet (CR). I tillegg vil ledningen gå om lag en
kilometer unna registreringer av makrellterne og tyrkerdue(sårbar).

Storlom er særlig utsatt for kollisjoner med kraftledninger, grunnet relativt dårlig
manøvreringsdyktighet i lufta. Ved Kvamsdalsvatnet skal linene merkes for å øke
synligheten slik at at kollisjonsfaren minskes.

Flere av artene er sårbare for forstyrrelser nær hekkelokaliteten, og departementet
legger til grunn at tiltakene vil kunne påvirke enkeltindivider av fugl, da særskilt i
anleggsperioden.

Gjennom godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan vil NVE fastlegge hvilke
avbøtende tiltak tiltakshaver må gjennomføre og hvordan anleggsarbeidet skal utføres,
for å minimere skadene på blant annet naturmangfoldet.

Departementet viser til de tilpasninger som er gjort med tanke på merking av
kraftledningen og mener at dette tiltaket er egnet for å minske kollisjonsfaren for fugl i
en viss grad. Departementet anser de samlede negative konsekvenser for fugl i
driftsfasen kan være store for enkeltindivider, men akseptable på bestandsnivå.
Departementet mener derfor at etablering av ledningen ikke vil være i strid med
forvaltningsmålene, jf. nml. § 5.

Avbøtende tiltak som kan redusere kollisjonsfaren for fugl omtales forøvrig i punkt 8.3 og
NVEs innstilling punkt 6.5.

7.1.5 Marint naturmangfold

Det fremgår av konsekvensutredningen at kryssing av Fensfiorden med kabel gir
ubetydelige konsekvenser for marint biologisk mangfold både i drifts- og anleggsfasen.
Konsekvensutredningen peker på at sjøkabelen for alternativ i Iledalsvågen skal
ilandføres i de grunne vikene nord for Hosøyholmen, der det potensielt er flere lokalt
viktige (C-verdi) naturtyper, og samlet virkning er antatt å være middels negativ på sikt.

Departementet forutsetter at BKK Nett tar hensyn til eventuelle funn dersom det under
detaljplanleggingen avdekkes viktige forekomster på sjøbunnen, som kan bli negativt
påvirket.

Departementet ser det slik at sjøkabelstrekningen har minimale til ingen konsekvenser
for marint biologisk mangfold.
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7.2 Kulturminner

Deter på nåværendetidspunktingenkjenteautomatiskfredetekulturminnersom
kommeri direktekonfliktmedtiltaket.I enkelteområderkan det imidlertidvære
potensialforfunnavhittilukjente,automatiskfredetekulturminner.BKKNetthar ikke
gjennomført§9 undersøkelseretter kulturminneloven,menvilgjennomføre
undersøkelseneføranleggsstart.Deter foretattundersøkelseravsjøområdenerundt de
planlagtesjøkabeltraseenei Fensfiordeni forbindelsemed byggingavledningen
Mongstad—Kollsnes.Selvomdet er foretattundersøkelseravsjøkabeltraseenetter
kulturminneloven§9,kan det oppståbehovfornærmereundersøkelser.

Riksantikvarenpåpekerat det er gjortfåregistreringavkulturminneri dehøytliggende
områdene,og at det derforer et avgrensetkunnskapsgrunnlag.Konsekvensutredningen
opplyserat store deleravde uliketrasalternativene går gjennomområdersomtidligere
ikkehar vært systematiskundersøktavarkeologer,og at detkan forventesfunnav
automatiskfrededekulturminneri utmarks-ogfiellområdene.

Departementetforutsetterat BKKNett oppfyllerundersøkelsespliktenetter
kulturminneloven§9 førtiltaketsettes i verk.Departementetmenerat ledningenhar
ubetydeligtil litennegativkonsekvensforkulturminner.

7.3 Landskap og visuelle virkninger

Departementetvisertil omtalenavlandskapoverfor de enkeltedelstrekninger,samt
NVEsomtaleavlandskapsvirkningeri innstillingen.

Storedeleravledningstraseenbefinnerseg i områdersomhar god avstandtil
bebyggelseog med begrensetnegativvisuellpåvirkningavlandskapet.Der ledningen
passerer overStølsheimenvilimidlertidledningenværegodt eksponerti landskapet,
særligoverhøydenGråsida.Vedfiordspennogkryssingeroverdalførervilledningen
væregodt synlig.

Departementetmener traseeneer så godttilpasseti landskapetsomdet lar seg gjøre.
SærligoverStølsheimener departementetenigmedNVEi at den negativeeffekten
ledningenhar forfriluftslivog landskap,er redusertvedat de mestverdifulleområdene
forfriluftslivogkulturmiljøunngås.

Samletsett anser departementetat denvisuellebelastningenpå de berørte områdene
øker moderat,og finnerat ledningenskonsekvenserforlandskapsbildetmå anses
akseptable.

7.4 Friluftsliv

Denomsøkteledningenvilbyggesi trasé overområdetStølsheimen,somer et populært
ogviktigfriluftsområde.Flerehøringsuttalelserpekerpåviktighetenavå bevare
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friluftsinteressenei området,og NVEhar i sin behandlingværtnøyemed å forsøkeå
tilpassetraseen slikledningenvilpåvirkeverdienei Stølsheimeni så litengrad som
mulig.Traseener lagtnær alleredeeksisterendeinngrepforå bevareuberørte områder.
Departementetpeker på at men inngrepetuansetttrase vilvære synligfradeler av
fiellandskapet.Det er gjennomtilpasningeravtraseenunngåttat ledningengår igjennom
sentraledeleravStølsheimensomer viktigforfriluftslivet.Departementetfinnerat de
negativekonsekvenseneforfriluftsliveter akseptablesamletsett.

7.5 Næringsinteresser

Turisme og reiseliv
Konsekvenserfor turismeog reiseliver i hovedsaktilknyttetmuligevisuelleulemper
ledningenkan giforlokalitetersomer viktigei dennesammenheng.

Departementetkonstatererat inngrepi de mest sårbareog sentraledeleneav
Stølsheimenunngåsog at medlandtaki Iledalsvågenunngåsinngrepi Postvågen.I
Lindåsgår traseen igjennomnæringsområder(Mongstad)med eksisterendeinngrep.

Departementetkan ikkese at ledningenvilmedføreulemperfor turismeogreiselivi
nevneverdiggrad.Detvisesforøvrigtilvurderingeneknyttettilvirkningerfor landskap
og friluftsliv.

Jord-ogskogbruk
Ledningstraseenvili hovedsakgå igjennomhøytliggendeområderogpåvirkeretter
departementetsoppfatning,jord-og skogbruki litengrad. Skogbrukinteresserpåvirkes
negativti Gulenkommune,der alternativ1.6beslagleggerarealsomutnyttestil
skogbruk.Departementetmener ledningenspåvirkningpåjord-og skogbrukinteresser
samletsett må anses akseptable.For å unngådriftsulempersomfølgeavetableringav
ledningen,forutsetterdepartementetat mastefesterommuligplasseresslikat beslagav
dyrketmarkunngås.Detvisesi dennesammenhengtilkravommiljø-transportog
anleggsplannedenfori punkt8.

7.6 Naturverninteresser

Denplanlagteledningenvilikkekommei nærkontaktmed områdersomer vernetetter
naturmangfoldloven.Ledningenpasserer nær utløpetavYndesdalsvassdragetsomer
verneti Verneplanforvassdrag.Vassdrageter førstogfremstvernetsomet
typevassdragfra de ytre deler avVestlandet.Kraftledningenvilha litenpåvirkningpå
vassdragetsbetydningsomtypevassdragi denneregionen.I dennedelenavtraseen
erstatter dennyeledningeneksisterende132kVkraftledning,og anses ikkeå ha
virkningerforvassdragetut overdet eksisterendeledninghar. For øvriginngårikke
Fensflordeni områdenesominkluderesi "nasjonalmarinverneplan".
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Departementet vurderer at ledningen vil ha liten eller ingen negativ virkning på
naturverninteresser.

7.7 Konklusjon

I departementets vurdering av om konsesjon skal gis etter energiloven, må alle fordeler
og ulemper ved kraftledningsanlegget veies opp mot hverandre. Energiloven skal sikre at
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en
samfunnsmessig rasjonell måte, herunder at det tas hensyn til berørte allmenne og
private interesser.

Departementet har foretatt en samlet vurdering av alle skader og ulempene ved
etablering av en ny 300 kV (420 kV) kraftledning fra Modalen (Steinsland) til Mongstad.
Alle vurderinger knyttet til miljøvirkninger er gjort ut fra en sammenligning med dagens
situasjon med mindre tilpasninger.

Ulempene er vurdert opp mot fordelene som dette tiltaket vil ha for
forsyningssikkerheten i bergensområdet og for kraftuttaket fra Kollsnes til
petroleumsaktiviteten i området. Med dagens situasjon vil en enkelt feil føre til avbrudd i
forsyningen. En ny 420 kV kraftledning til bergensområdet gir full reserve, og
kraftsystemet vil tåle et utfall i tunglast uten at det fører til større
strømbrudd.Departementet mener omsøkt ledning vil føre til en sterk forbedret
kraftforsyningssikkerhet til bergensområdet. Det vil bli tosidig forsyning til Kollsnes og
Mongstad som styrker forsyningssituasjonen i begge disse punktene.

Departementet vurderer at samfunnsøkonomien i prosjektet er god.

BKK Nett har under NVEs behandling av saken, til dels etter innspill fra berørte
interesser, blitt bedt om å omsøke endringer og nye alternativer, og NVE har etter slike
søknader foretatt en rekke justeringer og tilpasninger av traseen.

Departementet er innforstått med de negative miljøvirkninger av kraftledningsanlegget,
som i hovedsak er knyttet til landskap, friluftsliv og fugl.

Departementet konstaterer at naturområdene i Stølsheimen er av høy landskapsmessig
verdi. Departementet mener at traseen gjennom Stølsheimen er tilpasset på en slik måte
at belastningen i fiellområdene som følge av det nye inngrepet, er innenfor det som må
anses forsvarlig.
Departementet finner at den nye ledningen for øvrig vil gå i en trase som i liten grad
kommer i konflikt med tunge allmenne interesser.

Departementet konstaterer at sanering av eksisterende 132 kV nett reduserer antall
steder langs ledningen hvor det kan oppstå kollisjonsfare for fugl. Der ledningen spenner
over daler og fiorder vil spennet merkes slik at kollisjonsfaren reduseres. Departementet
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finner at påvirkning av fugl er ikke av en slik karakter at det er i konflikt med
forvaltningsmålene for de respektive arter som kan bli berørt.

Med bortfall av behovet for transformering i Frøyset utgår også kostnaden for utvidelse
av transformatorstasjonen som opprinnelig var omsøkt. Departementet konstaterer at
dette styrker den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet.

Departementet mener at økningen av belastningen i områdene er akseptabel, sett i lys
ledningens vesentlige betydning for blant annet forsyningssikkerhet, økt
fornybarproduksjon og annen næringsvirksomhet.

Departementet har kommet til at fordelene ved tiltaket overstiger ulempene, og tilrår at
det gis konsesjon etter energiloven til de elektriske anleggene.

Departementet finner at kombinasjonsalternativet 2.0 med start i Steinsland - 3.0 - 1.1A-
3.1A - 2.0 - 2.2 - 2.3 - 2.4A - justert alternativ 1 - 3.3 - justert alternativ 1.0/2.5 - 1.6 -
3.4B for fremføring av kraftledningen mellom Modalen og Mongstad samlet sett er det
alternativ som gir minst skader og ulemper for allmenne interesser. I forbindelse med
omlegging av eksisterende 132 kV nett i Masfiorden, har departementet funnet at det er
grunnlag for å velge en løsning med jordkabel ut fra koblingsstasjonen. Departementet
finner at belastningen av inngrep i Matre er så betydelig at kabling av den nye 132 kV
ledningen over en lengde på omlag 600 meter.

8. Vilkår og avbøtende tiltak

8.1 Generelt.

NVE gjennomgår avbøtende tiltak og vilkår i innstillingen i kapittel 6

Når det gjelder detaljplanlegging av trasé og mastefester, kamuflerende tiltak og
alternative mastetyper og tras&ydding viser departementet til NVEs vurderinger og
slutter seg til disse.

8.2 Merking av liner

NVE finner ikke grunnlag for å pålegge merking av fiordspennene over Matresdalen eller
Haugsværvatnet eller forbi Stemmevatnet, for å redusere kollisjonsfare for fugl. NVE
viser i den forbindelse til at ledningen spenner høyt over vannet og det vil være stor
sannsynlighet for at linene merkes som luftfartshinder. NVE viser til at den planlagte
kraftledningen er en stor synbar konstruksjon, og langt mer synlig enn liner på lavere
spenningsnivå. NVE vurderer derfor at kollisjonsfaren er noe mindre for 300 og 420 kV
ledninger enn for ledninger på lavere spenningsnivå. NVE vurderer de visuelle ulempene
ved merking er større enn antatt effekt av merking for fugl.
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NVE mener ved krysningen av Yndedalsvassdraget ved utløpet av Kvamsvatnet henger
linene så lavt at bør det merkes for å redusere kollisjonsrisiko for fugl.

Departementet henviser til NVEs vurdering når det gjelder linemerking.

Tilpasning av anleggsfasen i tilknytning til hekkeplasser for rovfugl skal det redegjøres
for i detaljplanleggingen.

8.3 Kabling av eksisterende 22 kV ledninger
Masfiorden kommune har satt krav om kabling av 22 kV-ledningen fra den omsøkte
transformatorstasjonen i Haugsvær til Trodalen, subsidiært at ledningen flyttes slik at de
ikke blokkerer arealer som kan utnyttes til boliger. Det settes også krav om kabling av 22
kV-Iedningen gjennom boligfeltet i Haugsvær for å frigjøre boligtomter.

BKK Nett opplyser at omsøkt Haugsvær transformatorstasjon kommer i konflikt med
eksisterende 22 kV-ledning mellom Trodal og Haugsvær og at ledningen som en følge av
dette må legges som kabel forbi stasjonen over en strekning på om lag 240 meter. BKK
Nett mener det sannsynligvis vil være hensiktsmessig å kable fra sør for planlagt
transformatorstasjon til Haugsvær Auto, en strekning på ca. 1150 meter. Kostnaden med
kabling kun forbi transformatorstasjonen er ca. 0,7 millioner kroner, mens det med
kabling frem til Haugsvær Auto vil beløpe seg til ca. 3,4 millioner kroner. Kostnadene
med sistnevnte kan reduseres om kablingen skjer samtidig med byggingen av planlagt ny
vei til transformatorstasjonen.

Departementet konstaterer at det i gjeldende kablingsstrategi er fastslått at nye ledninger
inntil 22 kV som hovedregel bygges som jordkabelanlegg. Krav om kabling gjelder ikke
for eksisterende nettanlegg.

NVE har menerdet vil være nødvendig å kable eksisterende 22 kV ledning forbi stasjonen
til Haugsvær Auto. NVE har også vurdert at det på grunn av plassmangel kan bli
nødvendig å kable strekningen langs Haugsværvatnet. Merkostnadene på inntil 3,4
millioner kroner vurderer NVE som akseptable. For øvrig finner ikke NVE grunnlag for å
pålegge BKK Nett å kable øvrig 22 kV nett i området. NVE finner det nødvendig å kable
forbi planlagt transformatorstasjon i Haugsvær, og at det avklares i forbindelse med en
eventuell miljø-, transport- og anleggsplan om hvorvidt det også blir nødvendig å kable
strekningen forbi Haugsværvatnet til Haugsvær Auto.

Departementet slutter seg til NVEs innstilling om kabling av 22 kV ledninger i
områdekonsesjonen til BKK Nett.

Departementet har vurdert hvorvidt BKK Nett kan eller bør pålegges ytterligere kabling
av eksisterende 22 kV ledninger i området. Departementet påpeker at pålegg til
nettselskapet om avbøtende tiltak skalha relevans for, eller være tilknyttet de omsøkte
energianleggene. Der ledninger kommer i konflikt med bygging av et nytt anlegg, eller
der totalbelastningen i området samlet sett blir for stor, kan kabling eller flytting av
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eksisterende nett være en løsning. På denne bakgrunn finner ikke departementet grunn
til å pålegge BKK Nett å kable eksisterende 22 kV ledninger. Departementet finner av
samme årsak heller ikke å kunne ta til følge Masflorden kommunes krav om at
tiltakshaver etablerer en turvei mellom boligområdene Haugsvær og Trodal.

8.3 Detaljplanlegging
Anleggskonsesjon gis med vilkår om at det utarbeides miljø- transport- og anleggsplan,
som skal regulere nærmere hvordan anleggsarbeidene med bygging og drift av
ledningen skal utføres. Planene skal godkjennes av NVE. I detaljplanleggingen skal det
vurderes alternative mastetyper og komponenter, samt andre kamuflerende tiltak.
Departementet slutter seg for øvrig til NVEs vurdering av valg av mastetyper og
isolatorer.

Departementet forutsetter, som NVE, at terrenginngrep begrenses i størst mulig grad i
forbindelse med anleggsarbeidene, og at opprydningen skjer på en skånsom og effektiv
måte.

Departementet forutsetter at detaljplanleggingen ivaretar eventuelle justeringer av
sjøkabeltraseen i Fensfiorden, slik at kabelen ikke kommer konflikt med sårbare og
verdifulle organismer og bunnhabitater. Dersom det ved legging av kabler oppdages
spesielt sårbare arter, skal det i henhold til naturmangfoldloven § 12 tas utgangspunkt i
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som unngår eller begrenser skade på
naturmangfold.

Departementet forutsetter videre at det redegjøres for hvordan anleggsarbeidet kan
tilpasses slik at man unngår inngrep i sentrale funksjonsområder for enkelte arter i
hekketiden.

BKK har kommentert i forbindelse med høringene at de presenterte riggplassene er
basert på en foreløpig studie og at det senere i prosessen vil avklares hvor det blir behov
for å etablere riggplasser. BKK påpeker at det er mulig at det ikke vil bli behov for alle de
mulige riggplassene som er presentert. Departementet viser til at detaljplanlegging av
transport og anleggsarbeid, herunder riggplasser, vil bli behandlet av NVE i forbindelse
med en eventuell miljø-, transport- og anleggsplan.

9. Vedtak og vilkår

9.1 Anleggskonsesjon

Etter en samlet vurdering finner departementet grunnlag for å tilrå at det gis konsesjon
etter energiloven § 3-1,jf. § 1-2,for følgende elektriske anlegg:

• En om lag 62,5 km lang 420 kV kraftledning fra Steinsland kraftverk til Lindåsneset
transformatorstasjon i Lindås kommune. Kraftledningstraseen bygges etter alternativ 2.0
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- 3.0 - 1.1A- 3.1A - 2.0 - 2.2 - 2.3 - 2.4A - justert alternativ 1 - 3.3 - 1.0 - 1.6 - 3.4B.
Ledningen drives inntil videre med 300 kV spenning.

bygge og drive Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune med følgende
elektriske anlegg: Tre 420 kV bryterfelt som drives på 300 kV inntil videre, samt
nødvendig høyspennings apparatanlegg. Stasjonen skal bygges og drives som en T-
avgreining inntil ledningen skal drives med 420 kV spenning.

bygge og drive ny Haugsvær transformatorstasjon i Masfiorden kommune med
følgende elektriske anlegg: En omkoblbar 300 (420)/ 132/ 22 kV transformator med
ytelse 300 MVA, tre 420 kV koblingsfelt som drives på 300 kV inntil videre, tre 132 kV
bryterfelt, samt nødvendig høyspennings apparatanlegg.

En om lag 4,3 km lang kraftledning fra Matre kraftverk til Haugsvær
transformatorstasjon i Masfiorden kommune, med nominell spenning 132 kV.

På strekningen fra Matre kraftverk til første fellesmast med ledningen 132 kV Stordal -
Haugsvær i Matresdalen, skal anlegget bygges som jordkabelanlegg fra
koblingsanlegget og en strekning på om lag 600 meter. Videre mot Haugsvær
transformatorstasjon skal ledningen bygges med fagverksmaster med vertikaloppheng.
På denne strekningen skal ledningen gå på felles masterekke med 132 kV Stordal -
Haugsvær.

Ombygging av en om lag 14,2 km lang kraftledning fra Stordal kraftverk i Høyanger
kommune til Haugsvær transformatorstasjon i Masfiorden kommune, med nominell
spenning 132 kV. Konsesjonen meddeles BKK Produksjon AS.

9.2 Vilkår for anleggskonsesjon

Konsesjon til anleggene gis på vilkår som tilrås fastsatt i forslag til anleggskonsesjonene.

9.3 Ekspropriasjonstillatelse

BKK har søkt om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova § 2 og samtykke til
forhåndstiltredelse etter § 25. Søknaden gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og
rettigheter for bygging og drift/vedlikehold, herunder rettigheter for lagring, atkomst og
transport i forbindelse med bygging og drift/vedlikehold av de omsøkte anleggene.
BKK Nett søker om ekspropriasjon til eiendomsrett for nødvendige arealer til
transformatorstasjoner og koblingsanlegg. BKK Nett søker om å erverve om lag 20 dekar
til etablering av koblingsstasjon i Steinsland og omlag 20 dekar til ny Haugsvær
transformatorstasjon.

Behov for erverv av omlag 11 dekar for utvidelse av Frøyset transformatorstasjon er
bortfalt som følge av at det ikke gis konsesjon til dette.
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BKKNett søkeromekspropriasjontilbruksrettfornødvendigearealertil
kraftledningsgatenfor420kVMongstad- Modalenog 132kVMatre- Haugsvær,til
lager,ferdselog transportogrett tilå etablereriggplasser.

Departementethar foretatten avveiningavomtiltaketskalfåtillatelseetter
oreigningslovaut frade fordelerog ulempertiltaketinnebærer.Departementethar i
dennevurderingensatt hensynettilforsyningssikkerhetfor samfunnetsammenmed
reduserteenergitapog avbruddskostnaderanleggetvilmedføre,oppmotmothensynet
tilde grunneiereog rettighetshaveresomblirberørt og til andreallmenneinteresser
blantannetknyttettilmiljø.

Enkeltpersonerbliri varierendegrad direkteberørt avbyggingog driftavde anleggdet
er gitt innstillingpå og tilråddkonsesjonforetter energiloven.Departementetmener
samtidigat de samfunnsmessigefordeleneved tiltaketveiertyngreenn hensynettil den
enkeltegrunneierellerrettighetshaversomvilbliberørt Departementethar etter en
samletvurderingfunnetat de samfunnsmessigefordelervedanleggeter overveiendei
forholdtilde skaderog ulempersompåføres.

De samfunnsmessigefordelenevedkraftledningenmåutvilsomtvurderessom større
enn de skaderog ulempersomblirpåført,jf.oreigningslova§2 i.f.BKKNettASgis på
dettegrunnlagekspropriasjonstillatelse.

Departementetvilta stillingtil søknadomforhåndstiltredelsenår eventueltskjønner
begjært.
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•
Olje- og energidepartementet

Tilrår:

I medhold av energiloven § 3-1 gis BKK Nett AS tillatelse til å bygge, eie og drive en
ny 420 kV kraftledning med tilhørende anlegg fra Steinsland i Modalen kommune til
Lindåsneset transformatorstasjon i Lindås kommune.

i medhold av energiloven § 3-1 gis BKK Nett AS tillatelse til å bygge, eie og drive en
132 kV kraftledning med tilhørende anlegg fra Matre kraftverk til Haugsvær
transformatorstasjon i Masfiorden kommune.

1medhold av energiloven § 3-1 gis BKK Produksjon AS tillatelse til å bygge, eie og
drive en 132 kV kraftledning med tilhørende anlegg fra Stordal kraftverk i Høyanger
kommune til Haugsvær transformatorstasjon i Masfiorden kommune.

l'illatelsene gis på de vilkår som fremgår av vedlagte forslag.

Planendringer kan foretas av departementet eller den instans departementet
bemyndiger.

I 1-nedholdav oreigningslova § 2 annet ledd gis samtykke til at BKK Nett AS og BKK
Produksjon AS kan ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift
av 420kV kraftledning Modalen - Mongstad, 132kV Matre - Haugsvær og ombygging
akr132kV Stordal - Haugsvær med tilhørende elektriske anlegg.

5tats- e
aftved

kongefigresolusjon

Foredrattavstatsråd ,

•
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Anleggskonsesjon

Meddelt:

BKK Nett AS
Organisasjonsnummer: 976 944 801

Dato: 19.06.2015

Varighet: 30 år fra konsesjonsdato

Ref:

Kommune: Modalen, Masflorden, Gulen, Austrheim og Lindås

Fylke: Hordaland, Sogn- og Fjordane
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av
7.desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og under henvisning til søknader av
24. september 2010, 14. mai 2012 og 6. desember 2012, meddeles BKK Nett AS
anleggskonsesjon.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

420 kV kraftledning Modalen - Mongstad

En omlag 62,5km lang 420kVkraftledning fra Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune,
via ny Haugsvær transformatorstasjon i Masfiordenkommune, til Lindåsneset
transformatorstasjon i Lindåskommune. Ledningenvil også berøre Gulen og Austrheim
kommuner. Ledningenvilbestå avfølgende delstrekninger:

En omlag 28,3km lang luftledningfra Steinslandkoblingsstasjon til Haugsvær
transformatorstasjon. Ledningen skal bygges etter tras&lternativ 2.0- 3.0- 1.1A- 3.1A- 2.0.

En omlag 25,8km lang luftledningfra Haugsvær transformatorstasjon til
ilandføringspunkt for sjøkabel i Iledalsvågen. Ledningen skal bygges etter trasalternativ 2.2- 2.3
- 2.4A-justert alternativ 1- 3.3-justert alternativ 2.5/1.0 - 1.6.

En omlag 7,0km lang sjøkabel over Fensfiorden.

En om lag 1,4km lang luftledningfra ilandføringspunktved Mongstad til Lindåsneset
transformatorstasjon. Ledningen skal bygges etter trasalternativ 3.4B.

Ledningen skal inntilvidere drives med 300kV spenning.

Kraftledningen skal i hovedsak bygges med selvbærende portalmast i stål med innvendig
bardunering, fargeløse glassisolatorer med V-kjedeoppheng.

Liner skal i hovedsak være 1x3x2FeAl481(duplexParrot Special),men kan bygges med lx3x1
FeAl 1022(simplexHubro) på strekninger der klimamessige forhold tilsier dette.

Ledningen skal bygges med to toppliner, hvorav den ene med optisk fiber.

Sjøkabelenover Fensfiorden skal bygges med tverrsnitt lx3x1 1200mm2Cu.

Vilkårom annen materialbruk og farger er fastsatt for deler av kraftledningen, se under.

Steinsland koblingsstasjon

Tillatelse til å bygge, eie og drive Steinsland koblingsstasjon i Modalen kommune med følgende
elektriske anlegg:

Tre 420kV bryterfelt som driftes på 300kV inntilvidere.

Nødvendighøyspennings apparatanlegg

Stasjonen skal bygges og drives som en T-avgreininginntil ledningen skal drives med 420kV
spenning.
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Haugsvær transformatorstasjon

Tillatelse til å bygge, eie og drive ny Haugsvær transformatorstasjon i Masfiorden kommune med
følgende elektriske anlegg:

En omkoblbar 300 (420)/ 132/ 22 kV transformator med ytelse 300 MVA

Tre 420 kV koblingsfelt som driftes på 300 kV inntil videre.

Tre 132 kV bryterfelt

Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Ledningstrasé med tilhørende stasjoner er i det vesentlige vist i vedlagt kart merket "420 kV
Modalen —Mongstad".

132 kV kraftledning Matre kraftverk —Haugsvær transformatorstasjon

Tillatelse til å bygge om og drive en om lag 4,3 km lang kraftledning med nominell spenning 132
kV fra Matre kraftverk til Haugsvær transformatorstasjon, i Masfiorden kommune, bestående av:

En om lag 0,6 km lang jordkabel fra Matre kraftverk til kabelendemast vest for Matreelva.
Kabelanlegget skal bygges etter alternativ 4, som omsøkt i tilleggsøknad av 12. desember 2012.
Jordkabelen bygges med tverrsnitt 2 x 1200 mm2 Al.

En om lag 3,7 km lang luftledning fra kabelendemast til Haugsvær transformatorstasjon.
Ledningen bygges med tverrsnitt lx3x1 FeAl 1022 (Hubro).På strekningen videre der anlegget
går over i luftledning til første fellesmast med ledningen 132 kV Stordal - Haugsvær i
Matresdalen, skal ledningen bygges med grantremaster. På strekningen fra fellesmast i
Matresdalen til Haugsvær transformatorstasjon skal ledningen gå på felles masterekke med 132
kV Matre —Haugsvær på dobbelkurs stålmast.

Punkt 15 om ledningen 132 kV Matre —Frøyset i anleggskonsesjon meddelt BKK Nett AS
13.9.1999, NVE ref. 199903319-3,bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.

Vilkår
De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for
konsesjonæren.

I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

Varighet

Tillatelsen gjelder i 30 år fra konsesjonen gis.

Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper.
Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding
om dette.

Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 5 år fra
endelig konsesjon.
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Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse.
Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke
overholdes.

Drift

Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for drift av
anlegget.

Et eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift for de anlegg konsesjonen omfatter, krever
godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad dokumentert med avtale og øvrige
dokumenter.

Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE
om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige
interesser.

Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder
gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter
konsesjonen.

Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver
tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av
denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

Miljø-, transport- og anleggsplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og
anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen
skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan
for anlegg med konsesjon etter energiloven. BKK Nett AS skal utarbeide planen i kontakt med
berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for
entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-,
transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som
skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter
forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen
dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.
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Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport-
og anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:

- hvordan anleggsarbeidet kan tilpasses slik at konsesjonæren unngår inngrep i sentrale områder
for utsatt rovfugl i hekketiden

- om det er aktuelt å bruke andre mastetyper på hele eller deler av strekningen for å redusere de
visuelle virkningene av kraftledningen

- konkret plassering av master i Iledalen på strekningen sør for fylkesvei 570

- konkret plassering av kabelendemast i Iledalen

- plassering av master og mastefester slik at beslag av dyrket mark om mulig unngås

- hvilke arealer som ved transformatorstasjonen i Haugsværdalen som kan benyttes som
næringsareal og hvilke arealer som eventuelt skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand

- mer detaljerte undersøkelser av skredfare ved Haugsværdalen transformatorstasjon og vurdere
tiltak for å redusere risiko for skade på stasjonen

- hvorvidt det er behov for å kable eksisterende 22 kV nett forbi Haugsvær transformatorstasjon.

- nærmere beskrivelse av trasé forbi Frøyset transformatorstasjon.

- gjennomføringen av trarydding/skogrydding, spesielt i kryssingspunkter med vei og
merkede turstier, foran og rundt kabelendemaster og der man fra bebyggelse har direkte innsyn,
slik som fastsatt i vilkår under i punkt 13. Vegetasjon bør også settes igjen langs Sleirsvatnet og
ellers vurderes der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak.

- Dersom det ved legging av kabler oppdages spesielt sårbare arter, skal det benyttes
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på naturmangfold,
jf. naturmangfoldloven § 12.

- detaljert plan for bygging av nytt 132 kV anlegg fra Matre kraftverk til Haugsvær
transformatorstajon, herunder beskrive nytt jordkabelanlegg, slik som fastsatt i vilkåret om
kabling over.

- nærmere beskrivelse av fasadetegninger for bygninger ved transformatorstasjon, som fastsatt i
vilkår under i punkt 11. Nærmere beskrivelse av prosjektering av Haugsvær transformatorstasjon
skal også fremgå av detaljplanen.

- nærmere beskrivelse av kamuflering av master, som fastsatt i vilkår under i punkt 12. Behovet
for kamuflering i Haugsværdalen skal vurderes sammen med eventuelle krav om
luftfartsmerking.

- nærmere beskrivelse av merking av toppliner med grisehaler for å redusere risikoen for
fuglekollisjoner ved kryssingen av Yndedalsvassdraget ved utløpet av Kvamsvatnet og ved
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Langevatnet, som fastsatt i vilkår under i punkt 14. Behov for ytterligere merking av hensyn til
fugl skal også vurderes i detaljplanleggingen.

- nærmere beskrivelse av sanering av eksisterende 132 kV kraftledning Matre Frøyset, som
fastsatt i vilkår under i punkt 15.

- Når det gjelder masteplassering i Iledalen bør det søkes å bidra til å redusere arealmessige
ulemper.

Byggtekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygg etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske
byggverk (FOR 2010-03-24nr. 489) så langt disse kravene passer for bygget.

Fasadetegninger for transformatorbygg

Tiltakshaver skal utarbeide fasadetegninger for bygninger ved konsesjonsgitte
transformatorstasjoner. Tegningene sendes NVE for godkjenning i forbindelse med
transport- og anleggsplanen.

Kamuflering

Kraftledningen skal bygges med master i mørk grønn/brun farge og komposittisolatorer på
følgende strekninger:

I Eikemo dalen

Langs Sleirsvatnet

I Iledalen sør for fylkesvei 570

I tillegg skal behovet for kamuflering av ledningen i Haugsværdalen vurderes sammen med
eventuelle krav om luftfartsmerking.

Endelig områdeavgrensning, farge- og komponentvalg skal legges fram i ovennevnte miljø-,
transport- og anleggsplan.

Traserydding

For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til naturmangfoldet skal
skogrydding begrenses så langt dette vurderes som hensiktsmessig og forsvarlig. Gjensetting av
vegetasjon bør gjennomføres langs Sleirsvatnet og ellers vurderes der det er satt vilkår om
kamuflerende tiltak, i kryssingspunkter med vei og merkede turstier. Gjennomføring av
skogrydding skal omtales i miljø-, transport og anleggsplanen.

Merking for fugl

Topplinene skal merkes med grisehaler for å redusere risikoen for fuglekollisjoner der ledningen
krysser Yndesdalsvassdraget ved utløpet av Kvamsdalsvatnet og ved Langevatnet.

Riving av eksisterende ledning

Eksisterende 132 kV kraftledning Matre - Frøyset skal rives innen to år etter idriftsettelse av 420
kV Modalen - Mongstad.
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16. Etablering av koblingsstasjon i Steinsland

Ved etablering av T-avgreining i Steinsland skal det så langt det er hensiktsmessig tilrettelegges
for oppgradering til fullverdig koblingsstasjon. Denne oppgraderingen skal skje ved ledningen
Modalen - Mongstads overgang til drift på 420 kV.
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Anleggskonsesjon

Meddek:

BKK Produksjon AS
Organisasjonsnummer: 976 944 642

Dato: 19.06.2015

Varighet: 30 år fra konsesjonsdato

Ref:

Kommune: Høyanger, Masfjorden

Fylke: Sogn og Fjordane, Hordaland
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av
7.desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og under henvisning til søknader av
24. september 2010, meddeles BKK Produksjon AS anleggskonsesjon.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge om, eier og drive følgende elektriske anlegg:

132 kV Stordal - Haugsvær

En omlag 14,2 km lang kraftledning fra Stordal kraftverk i Høyanger kommune til Haugsvær
transformatorstasjon i Masfiorden kommune, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt lx3x1
FeAl 240.

På strekningen fra fellesmast i Matresdalen til Haugsvær transformatorstasjon skal ledningen gå
på felles masterekke med 132 kV Matre —Haugsvær på dobbelkurs stålmast.

Punkt nr. 2 i anleggskonsesjon meddelt BKK Produksjon AS 12.3.1999, ref. NVE 199805274,
bortfaller herved.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for
konsesjonæren.

I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1 .Varighet

Tillatelsen gjelder i 30 år fra konsesjonen gis.

2.Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper.
Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding
om dette.

3.Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 5 år fra
endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse.
Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen borffaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke
overholdes.

4.Drift

Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for drift av
anlegget.

Et eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift for de anlegg konsesjonen omfatter, krever
godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad dokumentert med avtale og øvrige
dokumenter.
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5.Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE
om dette. Nedleggelse kan ikke skje for vedtak om riving er fattet.

6.Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige
interesser.

7.Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder
gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter
konsesjonen.

8.0vertredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver
tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av
denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

54



300(420)kV Modalen-Mongstad•.
Oversikt

:PMIsplIsflAo

Tognforkla.Ing

— 00 LuN.dm, —10nIbitie.rnaty ryt NYE

•20 J00:4•••1• • 1.1).,Istr•Fr•y0•1

W ,k.ml

132 BO.L0..0,

•132 ty

Heyanger

0.1 21012100 _ 1N),-BKK11200 000 GA4

Stentslarxt

Frøyset
Haugsvaar

Sleisheimen

Mongstad

Undes
tratasion

aututim

dalen
Matke stasjon

Mod alen

masackeen

Vaksaal

Lind as

Radty
Voss

Ostersy


