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Tillegg til søknad om nett-tiknytning for det planlagte Gilja vindkraftverk
Kort om prosjektet:
Gilja Vindkraftverk AS fikk endelig konsesjon av OED 13.6.2016. Konsesjonen ble gitt under
forutsetning av at det var tilstrekkelig nettkapasitet i området. I begynnelsen av 2017
indikerte Lyse Elnett AS at det sannsynligvis var plass til konsesjonsgitt effekt (135 MW) i
regionalnettet. Gilja Vindkraftverk AS inngikk derfor i juni 2017 en avtale om utredning av
nettilknytning for vindkraftverket, for å få bekreftet at det er tilstrekkelig kapasitet i nettet.
Denne analysen skal være ferdig i 1. kvartal 2018. Vi jobber nå med å få på plass et solid
beslutningsgrunnlag for en investeringsbeslutning slik at prosjektet kan settes i drift innen
31.12.2021. Arbeidet inkluderer bl.a. transportstudie, analyse av adkomstvei, produksjonsberegninger, turbinvurderinger inkludert layout, etc.
Søknad:
Gilja Vindkraftverk AS søker om endret trasé for nettilknytningen fra planområdet frem til
Lyses planlagte regionalnett (Seldal – Gilja ledningen). Utgangspunktet er konsesjonsgitt
trasé som angitt i ‘Tilleggssøknad nettilknytning’ (Jøsok Prosjekt, oktober 2011).
Jøsok Prosjekt som utredet den nye nett-traséen har vært på befaring sammen med Lyse og
to av de berørte grunneierne. Traséen er teknisk byggbar, og tilfredsstiller endringer som de
berørte grunneierne var opptatt av.
Den nye traséen er vist på vedlagte kart (Vedlegg 1 og 2). I vedlegg 3 er både opprinnelig
trasé og den omsøkte traséen vist i samme kart. På strekningen fra mast G21 - M33 (dvs.
maksimalt 7 master blir berørt) er traséen noe justert i i ca 1500 m lengde av hensyn til
grunneier. Maksimal sideveies forskyvning av masteplasseringene er 20-30 meter.
Vi gjør også oppmerksom på at den tidligere plasseringen av koblingstasjon utgår og at
grensesnittet mot Lyse kommer til å være i mast M33 på vestsiden av Dirdalsåna. Denne
masten omfattes av Lyse Elnett AS’ søknad om ny 132 kV linje fra Seldal til Gilja.
Konsesjonssøknad for denne linjen er planlagt sendt NVE i 1. kvartal 2018.
Grunneiere, status for grunneieravtaler / skjønnssak:
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Hovedavtalene med grunneierne i planområdet inkluderer rett til å bygge nett på deres
eiendommer, også eiendommer som er utenfor planområdet. I nett-traséen er det 8 gnr/bnr
som ikke er dekkes av ‘hovedavtalene’. Vi har mottatt undertegnede avtaler for 5 av disse 8
gnr/bnr.
To gnr/bnr som det per dags dato ikke er inngått avtaler for, er gnr 69 / bnr 3 (Torben Gilja)
og gnr 69 / bnr 1 (Ivan Veen). Etter justeringen av traséen til det som er omsøkt i denne
søknaden, regner vi med at det vil bli inngått avtaler for disse to gnr/bnr. Ett gnr/bnr er
foreløpig uavklart.
Det er ingen endring i hvilke gnr/bnr som blir berørt før og etter en eventuell endring av
traséen. Etterhvert som avtaler inngås for de berørte gnr/bnr, tas disse ut av den pågående
skjønnssaken, og Jæren Tingrett informeres fortløpende. For Gilja Vindkraftverk er det en
målsetting at det skal inngås minnelige avtaler alle de berørte grunneierne (nett-trasé,
adkomstvei og turbinområdet). I denne prosessen er inngåelse av minnelige avtaler med
grunneierne i nett-traséen en viktig del. Vår målsetting er at disse avtalene skal være på
plass innen utgangen av mars 2018.
Begrunnelse for søknaden:
Det er som nevnt over, to grunneiere som ønsker at ledningen flyttes litt sørover i forhold til
den konsesjonsgitte traséen. Grunnen til at de ønsker flytting, er at et økonomisk
bærekraftig husdyrhold (kyr i dette tilfellet) krever et visst antall dyr. Antallet dyr har
sammenheng med tilgjengelige beitearealer. Spesifikt krever landbruksmyndighetene fire
mål (skal muligens endres til seks mål) beiteareal per dyr. Arealet som defineres som beite
inkluderer bare områder som kan gjødsles med spreder. Slik gjødsling er ikke tillatt under
kraftledninger. Det er derfor viktig for disse grunneierne at ledningen fra vindkraftverket til
Lyses regionalnett går litt lengre sør, utenfor areal som kan dyrkes, enn den linjen som er
inntegnet på kartet i konsesjonssøknaden for Gilja Vindkraftverk. På denne måten kan de,
ved å utnytte alt areal som er dyrkbart, styrke økonomien i gårdsdriften. I dette tilfellet kan
tilleggsarealet som kan ryddes og dyrkes være utslagsgivende for om en av grunneierne kan
investere i et nytt fjøs på gården, og på den måten oppnå en skala og effektivitet som gjør
fortsatt drift interessant.
Teknisk spesifikasjon av den planlagte ledningen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasélengde:
Normal drifts-spenning
Linjekonfigurasjon:
Strømførende linjer:
Toppliner:
Isolasjonsnivå:
Isolatorer:
Mastetyper normalt:

6,35 km
132 kV
Planoppheng med faseavstand 5 m
3 x feral nr. 240 30/19 med legert AL
1 stk. OPGW og 1 stk jordline «Gondul»
145 kV
Isolatorkjeder av herdet glass
Portalmaster med komposittstolper og travers av
varmforsinket stål
Mastemateriale i vinkelpunkter: Koniske stålrørsmaster
Rettighetsbelte:
30 m

Traséen ble i midten av januar befart av Jøsok Prosjekt AS sammen med Lyse El-nett og to
av grunneierne som hadde forslag til endringer i.f.h.t. den opprinnelige omsøkte traséen
(‘Tilleggssøknad nettilknytning’, utarbeidet av Jøsok Prosjekt i oktober 2011). Vi oppfatter
det nå slik at disse to oppsitterne vil akseptere traséen. Den justerte traséen er inntegnet på
vedlagte kartutsnitt (Vedlegg 1 og 2).
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FOR planlegger å overvåke og styre vindparken over optisk fiberkabel. Foreløpig er det
to mulige løsninger:
1) Bruk av eksisterende trekkerør som er lagt fra Gilja og opp til Giljastølen. Disse
rørene er eid av Lyse Altiboks.
2) Installasjon av en fiber optisk linje som OPGW på 132 kV-ledningen, f.eks.
som topplinje.
Valg av løsning vil finne sted senere i prosjekteringsfasen, basert på en vurdering av
tekniske og økonomiske faktorer.
Vi antar, basert på lokale metrologiske data og beregnet is-last på tilsvarende anlegg i
området, at mastekonstruksjonene vil bli utsatt for betydelige påkjenninger som følge av
store klimalaster. Den anbefalte stolpeløsningen er derfor komposittstolper med traverser av
varmforsinket stål. I enkelte vinkel- og forankringsmaster må det sannsynligvis nyttes
stålmaster. Før bygging vil de spesifikke is-lastene for denne linjen blir vurdert av
spesialister på dette.
Grensesnitt mellom Gilja Vindpark og Lyse El-nett er foreslått satt i mast nr. 33 (se vedlagt
kart med nummererte master) slik at vindparken eier og bekoster ledningen fra Vindparken
til og med avspenningskjeder i mast nr. 33. Lyse El-nett vil bygge og eie ledningen fra og
med mast nr. 33 til sammenknytningen på Seldalsheia.
Som kjent har Lyse Elnett har signalisert at de vil komme med en konsesjonssøknad for nytt
regionalnett fra Seldal til Gilja i første kvartal 2018. Vår reviderte søknad er utarbeidet av
Jøsok Prosjekt AS, mens Lyse Elnett utarbeider konsesjonssøknaden for regionalnettet.
FOR har vært i løpende kontakt med Lyse Elnett under utarbeidelsen av denne
endringssøknaden og vi er trygg på at ‘ledningene møtes’, dvs. at deres søknad dekker det
regionale 132 kV nettet frem til grenseskillet mot vindkraftverket.
Virkningen av endringene:
Vi kan ikke se at denne minimale endringen vil medføre noen endringer i konsekvenser for
naturtyper, flora, fugl og fauna, kulturminner, landskap, friluftsliv eller andre relevante
faktorer, sammenlignet med den opprinnelige traséen. For eventuelle kulturminner, vil vi på
vanlig måte søke avklaring hos de regionale kulturminnemyndighetene (Rogaland
Fylkeskommune). Eventuelle justeringer av masteplasseringer vil bli foretatt hvis det er
påkrevd i påvises kulturminner.
Gilja Vindkraftverk søker om denne endringen fordi det er en fornuftig endring for de berørte
grunneierne som ikke påvirker prosjektets økonomi i nevneverdig grad, og fordi grenseskillet
mot Lyse Elnett er avklart. I tillegg vil endringen også bidra til fortsatt godt naboskap mellom
Gilja Vindkraft AS og berørte grunneiere og naboer til prosjektet.
Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål om søknaden.
Med vennlig hilsen

Pål Gjesdal
+47 916 10 822
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Vedlegg 1. Oversiktskart - nettilknytning Gilja vindkraftverk
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Vedlegg 2. Trasékart - nettilknytning Gilja vindkraftverk
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Vedlegg 3. Trasékart - nettilknytning Gilja vindkraftverk med opprinnelig konsesjonssøkt
trasé og ny omsøkt trasé
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Vedlegg 4. Grunneiere

Liste over berørte grunneiere – Gilja vindkraftverk
Nr

Gnr./Bnr. Hjemmelshaver

24

70/1

26

70/2

26

69/8

27
27
28
29
29
30
30

70/3
69/11
70/4
70/5
69/3
70/6
69/10
69/1 og
69/4

36

Nettilknytning Adresse

Gilje Ivar Are
Aavitsland Siri
Lid Torgeir Gilje
Aavitsland Siri
Lid Torgeir Gilje
Gilje Svein
Gilje Svein
Gilje Knut Arne
Gilje Torben
Gilje Torben
Gilje Torgeir
Gilje Torgeir

X

Postnummer Poststed

X
X
X
X
X

Giljagarden 7
Rasmus Risasgt 54
Rasmus Risasgt 54
Rasmus Risasgt 54
Rasmus Risasgt 54
Giljagarden 1
Giljagarden 1
Giljagarden 2
Giljagarden 30
Giljagarden 30
Giljagarden 9
Giljagarden 9

4335
4015
4015
4015
4015
4335
4335
4335
4335
4335
4335
4335

Dirdal
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Stavanger
Dirdal
Dirdal
Dirdal
Dirdal
Dirdal
Dirdal
Dirdal

Veen Ivan

X

Nevlandsheia 277

4330

Ålgård

X

4335

Dirdal

4335
4335
4335

Dirdal
Dirdal
Dirdal

37

69/6

Gilje Kristian

38

69/13

39-40

69/16

Gilje Trond
Gilje Arne Bård
Gilje Torstein O

X
X
X

X
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v/Bente Skjæveland Gilje
Giljagarden 22B
Giljagarden 16
Hunnedalsvegen 2826
Giljagarden 16

Vedlegg 4. Bilde av foreslåtte master (1/2)
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Vedlegg 4.forts. Bilde av foreslåtte master (2/2)
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