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lloringsuttalelsenettilknytningRusdalkraftverk,Lundkommune.
Vi viser til høring av søknad om bygging av Rusdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland.
Dalane energi har i brev av 24.10.2007 beskrevet hvordan nettilknytning av dette kraftverket
kunne foregått sammen med annen utbygging i området.
Forutsetningene er nå endret. Neset kraft har knyttet seg til/er i ferd med å knytte seg til Dalane
energis nett i området og kapasiteten er nå brukt opp. Det vil si at ingen ytterligere produksjon
kan tilknyttes eksisterende nett. I tillegg er transformator på Haukland transformatorstasjon opp
mot fullt belastet så det kan ikke knyttes til kraftverk i denne størrelsesorden uten at
transformator skiftes ut.
Dalane energi IKS ønsker ikke å foreta ytterligere utredninger og legge planer for nettet før det
blir avklart hvem som får konsesjon til utbygginger i dette området.
Ønsker Rusdal kraft å knytte seg til uavhengig av andre prosjekter som far konsesjon blir
tilnytningspunktet Haukland transformatorstasjon, Moi. Blir det et samarbeid mellom utbyggerne
i området bør nettilknytningen koordineres.
Det som er klart er at kostnadene med nettilknytning vil være større enn tidligere forespeilet da
det nå er færre å dele kostnadene på. I tillegg kan ikke eksisterende nett benyttes da mer
produksjon inn i dette nettet vil føre til avvik i forhold til "Forskrift om leveringskvalitet".
Vi gjør i denne forbindelse og oppmerksom på at kapasiteten på hovedtransformator mot
sentralnett i Åna-Sira er begrenset og at det ikke vil være mulig å tilknytte all omsøkt produksjon
i Lund/Sokndal kommune.
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