Bakgrunn for vedtak

Knarvik transformatorstasjon
Alver kommune i Vestland fylke

Tiltakshaver

BKK Nett AS

Referanse

202007926-23

Dato

31.08.2021

Ansvarlig

Lisa Vedeld Hammer

Saksbehandler

Tanja Midtsian

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til
interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 1

Sammendrag
Hva gir NVE tillatelse til?
NVE gir BKK Nett konsesjon til å bygge en ny 132/22 kV transformatorstasjon ved Lonena i Knarvik
i Alver kommune, inkludert ca. 50 meter kablet nettilknytning og ca. 60 meter adkomstvei fra
Lonsveien til den nye stasjonen. Stasjonstomten er ca. 2,2 mål og stasjonsbygget vil ha en grunnflate
på 28x16 meter.
Hvorfor gir NVE tillatelse til å bygge Knarvik transformatorstasjon?
Det er behov for å bygge en ny transformatorstasjon i området for å kunne forsyne kommende
kraftforbruk. Dagens nett har ikke tilstrekkelig kapasitet og er sårbart for feil på enkelte komponenter i
kraftsystemet. NVE mener Knarvik transformatorstasjon er en god løsning, som gir tilstrekkelig
kapasitet og forsyningssikkerhet.
NVE mener de samlede negative virkninger for omgivelsene, herunder visuelle virkninger for
boligområder og friluftsliv, virkninger for natur- og kulturmiljø og annen arealbruk, er små
sammenlignet med fordelene med den nye stasjonen.
Hovedpunkter i høringsuttalelsene til søknaden
Alver kommune har forslag til utforming av stasjonen, ber om tilrettelegging av områdene rundt for
allmennheten og ønsker kabling av luftledninger i nærområdet som avbøtende tiltak. Statsforvalteren i
Vestland mener transformatorstasjon slik den er planlagt gir begrensede negative virkninger for
friluftsliv og landskap. Vestland fylkeskommune fastslår at stasjonen ikke berører kjente kulturminner.
Vilkår for tillatelsen?
NVE vil sette vilkår om at BKK Nett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan),
der de blant annet skal beskrive hvordan transport, gjennomføring av anleggsarbeid og istandsetting
skal gjennomføres. Planen skal utarbeides i kontakt med Alver kommune og grunneier. Den skal
spesielt beskrive hvordan farge og materialvalg på stasjonsbyggets fasade kan minimere visuelle
virkninger for omgivelsene.
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1

Søknaden

BKK Nett søkte 26. oktober 2020 om en ny 132/22 kV transformatorstasjon ved Lonena i Knarvik i
Alver kommune, med begrunnelse i økt kraftforbruk og behov for å sikre kraftforsyningen i området
Frekhaug–Flatøy–Knarvik.

Figur 1 Oversiktskart over plassering av Knarvik transformatorstasjon. Kilde: Konsesjonssøknad av 26. oktober 2020.

Nye Knarvik transformatorstasjon er planlagt rett ved traseen til eksisterende 132 kV kraftledning,
som skal sløyfes inn i stasjonen med to ca. 50 meter lange jordkabler. BKK Nett har søkt om å bygge
stasjonen som et lukket bygg på 28x16 meter med helkapslet gassisolert koblingsanlegg med dobbel
samleskinne. De søker om å installere to transformatorer, hver med ytelse 31,5 MVA, i stasjonen.
Stasjonsbygget er planlagt plassert i ett med terrenget rundt, vist på figur 2 og 3 nedenfor.
Fra Lonsveien søker BKK Nett om en ca. 60 meter lang permanent adkomstvei med seks meters
bredde fram til stasjonen. Her planlegger Alver kommune å etablere ny vei fram til et nytt boligfelt,
som stasjonens adkomstvei vil være en del av.

Figur 2 Situasjonsplan Knarvik transformatorstasjon. Stasjonsbygg vist med oransje farge og adkomstvei i blå farge. Tykke
røde streker viser jordkabler inn til stasjonen fra eksisterende 132 kV ledning. Kilde: Tillegg til søknad, datert 19. mars
2021.
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Figur 3 Tegning av stasjonsbygg i gult. (Opprinnelig omsøkt utforming/plassering vist i hvitt). Kilde: Tillegg til søknad,
datert 19. mars 2021.
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NVEs behandling av søknaden

NVE behandler konsesjonssøknaden etter energiloven. Tiltaket skal også avklares etter andre
sektorlover som kulturminneloven og naturmangfoldloven. En nærmere omtale av lover og forskrifter
finnes i vedlegg A.
2.1

Høring av konsesjonssøknaden

Konsesjonssøknaden ble sendt på høring 4. november 2020. Fristen for å komme med høringsuttalelse
til søknaden ble satt til 18. desember 2020. Alver kommune ble bedt om å legge søknaden ut til
offentlig ettersyn. Den offentlige høringen av søknaden ble kunngjort i avisene Nordhordland og
Strilen.
Hvilke instanser som fikk søknaden på høring framgår av vedlegg B.
NVE og BKK Nett deltok på Alver kommunes møte i politisk utvalg 11. november 2020 og
informerte om høringen av søknaden og tiltaket. I tillegg arrangerte NVE 12. mars 2021 et møte med
representanter fra Alver kommune om deres forslag om å vri stasjonen. BKK Nett var også med på
dette møtet.
2.2

Innkomne merknader

NVE mottok fire høringsuttalelser til søknad. Uttalelsene er sammenfattet i vedlegg B. BKK Nett
kommenterte uttalelsene i brev av 14. januar 2021.
Alver kommune (22. desember 2020) behandlet saken i kommunestyret 17. desember 2020 og fattet
følgende vedtak:
Alver kommune støttar at det blir gjeve konsesjon til transformatorstasjon i Knarvik med dei
presiseringar som kjem frå i uttalen, og på vilkår av:


transformatorstasjonen blir vridd slik at den går parallelt med tilkomstvegen, o_SKV5 for å
betre terrengtilpassinga

Side 5



det vert lagt til rette for framtidig bruk av overskotsvarme frå stasjonen



uteopphaldsareal på taket av transformatorstasjonen for framtidig busetnad vert utgreidd



farge- og materialbruk på veggar og portar skal bidra til at fjernverknaden og volumet vert
dempa, slik at transformatorstasjonen går mest mogleg i eitt med terrenget rundt



sikre kabling av luftleidning på 22 kV og 132 kV



sikre kabling av 22 kV-traseen som går vestover, ned mot Istalstø



transformatorstasjonen må vera utforma og sikra på ein slik måte at ingen uvedkomande kan
utsetja seg for fare ved å koma nær dei elektriske komponentane

BKK Nett sier de har utarbeidet tegninger av en vridd stasjon i tråd med kommunens ønsker. De
opplyser at stasjonen kommer lenger ut av terrenget dersom den roteres, men at det likevel vil være å
mulig å opparbeide terreng på taket. En vridning vil ellers ikke ha noen vesentlige tekniske eller
økonomiske konsekvenser.
Videre kommenterer BKK Nett at det er mulig å utnytte overskuddsvarme fra transformatorene, noe
de har erfaring med. Det er imidlertid vanskelig å gi konkret svar på hvor mye varme som kan hentes
ut, og de viser til at de utreder potensialet for overskuddsvarme fra en annen planlagt
transformatorstasjon. Utnyttelse av overskuddsvarme betinger at stasjonstomtens areal økes for å få
plass til en varmeveksler som tilsvarer en omtrent 20 fots container. Om stasjonen vris slik kommunen
ønsker, kreves det utsprenging av noe mer areal for å få plass, slik at inngrepet må påregnes å bli mer
synlig. En varmepumpestasjon må bygges og drives av en annen aktør enn BKK Nett, og denne kan
ikke stå inne på stasjonsområdet. BKK Nett kan imidlertid legge til rette for dette, om kommunen
ønsker det.
Når det gjelder kommunens ønske om utredning av uteoppholdsareal på taket av stasjonsbygget,
bekrefter BKK Nett at det teknisk ikke er noe hinder for at taket kan benyttes. Det må i så fall settes
opp gjerde langs kanten av taket for å hindre at noen faller utfor. Trær og store busker på taket må
unngås, da røtter kan ødelegge vanntettingen. BKK Nett sier de kan beskrive en løsning for
tilgjengeliggjøring av taket i miljø-, transport- og anleggsplanen. De opplyser samtidig at det på taket
vil være et elektromagnetisk felt over utredningsgrensen (0,4 mikrotesla) fastsatt av myndighetene.
BKK Nett er enig i at fargevalg på stasjonen kan ha stor betydning for det visuelle uttrykket, og mener
dette bør beskrives i miljø-, transport- og anleggsplanen.
De opplyser videre at det er teknisk mulig å kable 132 kV-luftledningen fra vinkelmasten ved
transformatorstasjonen og nordover, men at de ikke har behov for å gjøre tiltak på denne ledningen,
som er i god teknisk stand og har tilstrekkelig overføringskapasitet. Basert på erfaringstall vil
kostnadene med kabling ligge mellom 5 000 og 10 000 kr per meter kabel i grøft.
Eksisterende 22 kV luftledning i sør-nord-retning øst for stasjonen er allerede klargjort for kabling
nordover, over en strekning på ca. 280 meter fra turveiens startpunkt ved Lonsvegen. Kablene er
planlagt tatt i bruk og luftledningen fjernet på denne strekningen i løpet av 2021. BKK Nett har ikke
behov for å kable luftledningen videre, men det er sannsynligvis mulig å kable ytterligere ca. 320
meter av luftledningen ved å legge ca. 440 meter kabel i turvei og terreng, frem til avgreining mot
Isdalstø. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor enkelt det vil være å etablere to sett kabler i turveien
som også benyttes til vannledning i dag. BKK Nett anslår et forsiktig kostnadsestimat på 2,5 millioner
kroner for å kable 22 kV-ledningen videre til avgreiningspunktet, forutsatt at turveien kan benyttes.
Til Alver kommunes krav om å kable 22 kV-ledningen vestover, ned mot Isdalstø, kommenterer BKK
Nett at de ikke har behov for å gjøre dette. Denne ledningen går gjennom kupert terreng, og det vil
kreve relativt store terrenginngrep å kable på denne strekningen på ca. 530 meter, blant annet
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etablering av vei for å kunne spreng ut og grave ned kabelen. Alternativt kunne det kables på
strekningen fra enden av eksisterende kabel som forsyner Juvikstølen byggefelt og ned til Sparbutikken, der deler av kabelen kan legges i veien Øykjetona. Det vil kreve ca. 500 meter ny kabel og
samtidig må ca. 320 meter av eksisterende kabel byttes ut, da denne ikke har nok kapasitet. Et forsiktig
estimat tilsier en kostnad på ca. 6 millioner kroner.
BKK Nett opplyser at transformatorstasjonen må utformes slik at kravene i forskrift om elektriske
forsyningsanlegg oppfylles. Stasjonen vil være et lukket bygg, som i praksis vil si at ingen vil kunne
komme i kontakt med spenningsførende deler uten å forsere flere dører og deretter klatre opp på en
transformator. Stasjon vil sikres på følgende måte:


alle dører er solide og låste iht. forskriftskrav



kortleser på hoveddør



alarm med kamera i bygget



spesielt nøkkelsystem

Da anleggene er innkapslet, har ikke BKK Nett planlagt å gjerde inn stasjonen, men kan sette opp
gjerde rundt tomten om det er ønskelig. Et gjerde vil imidlertid komme i konflikt med kommunens
ønske om å benytte utearealet på taket.
Vestland fylkeskommune (18. desember 2020) har vurdert søknaden som kulturminnemyndighet, og
opplyser at de ikke kjenner til automatisk fredete kulturminner eller andre verneverdige kulturminner
som kommer i konflikt med tiltaket. De gjør ellers oppmerksom på meldeplikten etter
kulturminneloven § 8 andre ledd, om det under gjennomføringen av tiltaket avdekkes kulturminner.
BKK Nett tar uttalelsen til etterretning.
Statsforvalteren i Vestland (19. november 2020) har ingen vesentlige merknader til
konsesjonssøknaden, men ber om å få miljø-, transport- og anleggsplan på høring. Statsforvalteren
opplyser at tiltaket er planlagt i et populært og mye brukt nærturområde, men at stasjonen er godt
tilpasset landskapet. Den vil trolig ikke har mer negativ virkning for friluftsliv og landskap enn de
utbyggingsformålene som allerede ligger i områdeplanen for Lonane.
BKK Nett bekrefter at de vil sende miljø-, transport- og anleggsplanen på høring til Statsforvalteren.
Statnett (17. desember 2020) er positiv til at BKK Nett ønsker å styrke forsyningssikkerheten i
området. De mener en ny transformatorstasjon i Knarvik virker som et fornuftig tiltak og har ingen
innspill til den tekniske løsningen. Statnett viser til at de samarbeider med BKK Nett om
nettutviklingen i Bergen og omland, da et i årene fremover vil være begrensninger i hvor mye forbruk
som kan tilknyttes i denne regionen.
Statnett minner om at BKK Nett har ansvar for å avklare anleggenes funksjonalitetsegenskaper før de
settes i bestilling, det vil si i god til før planlagt idriftsettelse, og de viser til forskrift om
systemansvaret § 14 med veiledning på Statnetts nettsider.
BKK Nett er kjent med kravene i nevnte forskrift og forholder seg til disse.
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NVEs vurdering av søknad etter energiloven

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper
tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som samfunnsmessig
rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de negative.
Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering.
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I dette kapittelet vil NVE redegjøre for vår vurdering av Knarvik transformatorstasjon med de
elektriske anleggene som BKK Nett har søkt om. Vi vil vurdere behovet for tiltaket og se på hvilke
systemløsninger som kan møte behovet. Vi vil sammenligne omsøkt løsning med relevante, alternative
systemløsninger for å kunne vurdere om BKK Nett har søkt om den mest hensiktsmessige løsningen.
Dette vil blant annet gjøres gjennom en vurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger. Den
fysiske og tekniske utformingen av stasjonen vil også vurderes.
3.1

Behov for tiltak

Kraftsystemet er definert som kritisk infrastruktur, og består av kraftproduksjon, overføring,
distribusjon og handelssystemer. Sikker strømforsyning er helt avgjørende for samfunnet.
Husholdninger, offentlig tjenesteyting, industri og annet næringsliv er avhengig av stabil og sikker
leveranse av strøm uten lengre avbrudd.
Dagens kapasitet i området er på ca. 17 MW, og det er ifølge BKK Nett ikke mulig å tilknytte nytt
forbruk i nåværende situasjon. Dessuten vil feil på dagens 22 kV ledning mellom Seim og Knarvik gi
høy risiko for strømbrudd til Knarvik. Den nye transformatorstasjonen som BKK Nett har søkt om vil
gi en kapasitetsøkning på 2 x 31,5 MVA, og stasjonen vil bli ny hovedforsyning for Knarvik-/Flatøyområdet. 22 kV-ledningen fra Seim til Knarvik, som er dagens hovedforsyning, vil bli
reserveforbindelse etter at Knarvik transformatorstasjon settes i drift.
Det omsøkte tiltaket er omtalt i Kraftsystemutredning (KSU) 2020 for BKK-området og Indre
Hardanger. Tiltaket er ikke avhengig av at andre tiltak i kraftsystemet gjennomføres først.
Effektprognosene i KSU-en anslår et effektbehov på totalt 23 MW i 2040 under omsøkte Knarvik
transformatorstasjon i scenariet med høyest effektbehov.
Statnett skriver i sin høringsuttalelse at de mener en ny transformatorstasjon i Knarvik virker å være et
fornuftig tiltak, og har ingen innspill til den tekniske løsningen.
NVE er enig med BKK Nett i at manglende kapasitet til nytt forbruk og utilstrekkelig
forsyningssikkerhet med dagens løsning, gjør at det er behov for tiltak.
3.1.1

Relevante systemløsninger

BKK Nett har i søknaden beskrevet et nullalternativ og tre alternative løsninger:


Nullalternativet er å ikke gjøre noe, men kun drifte og vedlikeholde eksisterende nettanlegg.
BKK Nett skriver imidlertid at det ikke er mulig å beholde dagens løsning, siden det allerede i dag
ikke er mulig å tilknytte nytt forbruk.



Alternativ 1 er ny transformatorstasjon i Knarvik, som BKK Nett har søkt om. Løsningen vil gi
en kapasitetsøkning på 63 MW, og forventes å fjerne 95 % av KILE-risikoen1. Med dublert utstyr i
den nye stasjonen og den gamle 22 kV-ledningen fra Seim som reserve, anser BKK Nett
restrisikoen for å være ubetydelig.



Alternativ 2 er å etablere en ny transformator T2 i Meland og vifter på transformator T1, i tillegg
til nye 22 kV-forbindelser fra Meland til Knarvik og fra Seim til Kartveit. Dette vil gi en
kapasitetsøkning til området på ca. 20 MW via hver av de to nye ledningene. Denne løsningen er
forventet å fjerne 75 % av KILE-risikoen, men vil ikke gi like stor risikoreduksjon som omsøkte
tiltak, da dette tiltaket bygger på bruk av flere 22 kV-ledninger.

1

Ref.

Tabell 1. KILE: Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi gjenspeiler strømkundenes kostnader ved
strømavbrudd og omtales som avbruddskostnader i nettselskapets kost-nyttevurdering av nettiltak.
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Alternativ 3 er å bygge én 22 kV ledning fra Seim til Knarvik og utsette etableringen av Knarvik
stasjon i seks år. Dette alternativet er ikke vurdert inngående i søknaden, da det gir for lite ny
kapasitet.

Ut fra BKK Netts oppsummering av vurderte systemløsninger, legger NVE til grunn at det i realiteten
gjenstår to alternativer som kan fylle behovet for ny kapasitet i området, alternativ 1 og 2.
3.1.2

Rangering av systemløsningene

Her gjør vi en forenklet teknisk-økonomisk vurdering av omsøkt løsning, nullalternativet og alternativ
løsning. I denne vurderingen inngår ikke vurderinger av miljø- og arealvirkninger, som blir vurdert
senere i kapittelet. Vi viser til kapittel 4 for en samlet vurdering av alle virkninger.
Kostnadsberegninger er et viktig element i vurderingen, men vi understreker samtidig at en rekke
gevinster og ulemper ikke kan tallfestes. En skjønnsmessig vurdering av de ikke-prissatte verdiene av
for eksempel forsyningssikkerhet eller tilknytning av nytt forbruk, inngår derfor også i denne
forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen.
I tabellen under summer vi opp de prissatte virkningene for vurderte alternativer, og rangerer disse.
Deretter legger vi til ikke-prissatte virkninger for kraftsystemet og rangerer alternativene basert på
disse. Til slutt rangerer vi alternativene etter samlede tekniske og økonomiske virkninger for
kraftsystemet.
Kostnadene er hentet fra BKK Netts estimater i søknaden, mens de ikke-prissatte virkningene er NVEs
vurderinger. Tapskostnadene har BKK Nett vurdert etter forventet merkostnad ved å ikke bygge nye
Knarvik transformatorstasjon. Siden transformatorstasjonen vil ligge nærmest forbrukstyngdepunktet,
vil den omsøkte løsningen ha de laveste tapene. Nullalternativet krever høy belastning på lange 22 kVledninger, og vil dermed ha de høyeste tapene.
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Tabell 1: Forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av alternativene. Alle tall oppgitt i MNOK.

Prissatte virkninger

Alternativer vurdert av NVE

Nullalternativ

Omsøkt
systemløsning

Alternativ
systemløsning

Investeringskostnad
[MNOK]

-

- 68,51

-80,67

Drift og vedlikehold
[MNOK]

-

-2

-3,13

Avbruddskostnader
(MNOK)

-92,88

-8,03

-20,08

Tapskostnader
(MNOK)

-2,51

Sum prissatte
virkninger

-95,39

-78,54

-105,13

2

1

3

Rangering ut fra prissatte
virkninger

-1,26

Gir god
Gir god
forsyningssikkerhet,
forsyningssikkerhet
men ikke like god
som alt. 1
Gir god
kapasitetsøkning

Gir noe mindre
kapasitetsøkning
enn alt. 1

Rangering ut fra ikke-prissatte
virkninger

3

1

2

Foreløpig samlet rangering

3

1

2

virkninger

Kapasitet

Gir ikke
tilstrekkelig
kapasitet

Ikke-prissatte

Forsyningssikkerhet

Kan ikke
forsyne nytt
forbruk

Alternativ 1 har lavere investeringskostnader enn alternativ 2, og de laveste taps- og
avbruddskostnadene av de tre alternativene. Tatt i betraktning de prissatte virkningene er alternativ 1
det billigste alternativet. Ettersom alternativ 1 også kommer best ut i rangeringen ut fra ikke-prissatte
virkninger, mener vi at BKK Nett har søkt om det beste alternativet for å møte behovene for økt
kapasitet og forsyningssikkerhet.
3.1.3

Teknisk beskrivelse og vurdering av anleggenes spesifikasjoner

Tabell 2: Nøkkelinformasjon om Knarvik transformatorstasjon

Knarvik transformatorstasjon
Investeringskostnad
Omsetning
Kapasitet
Isolasjonsmedium
Antall felt

68, 5 millioner kroner
132/22 kV
63 MVA
GIS (miljøvennlig gass)
5 stk. 132 kV
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BKK Nett søker om å bygge et stasjonsbygg med ca. 500 m2 grunnflate i én etasje. Alle nye elektriske
komponenter i stasjonen vil ligge innendørs. Stasjonen vil inneholde et komplett kontrollanlegg med
fjernbetjening.
Transformatorstørrelse
BKK Nett søker om å installere to 132/22 kV transformatorer, hver med 31,5 MVA ytelse, i Knarvik
transformatorstasjon. Med et forventet forbruk på 23 MW i 2040 vil dette gi n-1-forsyning2 i mange
år. NVE ba BKK Nett om en begrunnelse for behovet for å installere to transformatorer i stedet for én.
BKK Nett skriver at de søker om å installere to transformatorer for å ha n-1 ved feil i Knarvik
transformatorstasjon og ved feil i Meland transformatorstasjon. Vinterforbruket i Knarvik har den siste
tiden vært ca. 12 MW. Den nye stasjonen skal også forsyne forbruket under to 22 kV-ledninger fra
andre stasjoner med ca. 4 MW. Forbruket under Meland transformatorstasjon er i dag 27 MW. Ved
feil i Meland transformatorstasjon må 20 MW hentes over 22 kV nettet fra Knarvik.
NVE mener begrunnelsen fra BKK Nett rettferdiggjør installasjon av to transformatorer. I tillegg
installeres transformatorer for å stå i svært mange år, og vi vurderer det derfor fornuftig å ha god
margin i installert transformeringskapasitet.
Overføringskapasitet på kabel
BKK Nett søker om å legge jordkabler ca. 50 meter ved begge innføringene av eksisterende 132 kV
kraftledning Seim–Meland. De oppgir at de ønsker å benytte kabeltype 630 mm2 Al. Denne har en
overføringskapasitet på rundt 73 MVA ved 20 grader, som er tilstrekkelig gitt
transformatorkapasiteten. Vi mener det er fornuftig å legge kabel med tverrsnitt på 630 mm2 fra
tilknytningspunktet til stasjonen.
Bryteranlegg
BKK Nett søker om 132 kV helkapslet gassisolert koblingsanlegg med miljøvennlig gass, med dobbel
samleskinne. BKK Nett har bygget to slike anlegg før, og NVE mener dette er et fornuftig valg.
3.1.4

Konklusjon

NVE er enig med BKK Nett at det er behov for nye Knarvik transformatorstasjon, fordi det ikke er
tilstrekkelig kapasitet til å møte kommende kraftbehov. Vi mener at BKK Nett har søkt om det beste
alternativet og at anleggene BKK Nett har søkt om er hensiktsmessig dimensjonert.
3.2

Visuelle virkninger

NVE vil her vurdere de visuelle virkningene av den nye transformatorstasjonen for friluftsliv,
naturopplevelser, og synlighet fra boligbebyggelse. Vurderingene omfatter ikke direkte arealinngrep,
som vil bli vurdert senere. Virkninger i anleggsfasen vil være forbigående og vektlegges ikke i
vurderingene av visuelle virkninger.
BKK Nett beskriver i søknaden at de har lagt vekt på at transformatorbygget skal passe inn i
omgivelsene og så langt som mulig skjerme mot innsyn fra verdifulle områder, som for eksempel en
opparbeidet turvei ca. 80 meter øst for stasjonen. Den vil i hovedsak være synlig fra øst, hvor veggen
med portene vil bli mest synlig. Fasaden vil være i grå betong, ifølge BKK Netts søknad. De vurderer
imidlertid at bygging av vei og boligutbygging vest og nordvest for stasjonen vil ha større visuelle
virkninger enn stasjonen. De planlegger å dekke taket på stasjonen med stedlige masser for vegetering.
De har også søkt om å kable eksisterende ledningen ved innføring til stasjonen i stedet for å trekke
linene i luft inn til stasjonen.
Den nye transformatorstasjon ligger i friluftsområdet Isdal-Knarvik med viktig verdi. BKK Nett
skriver i søknaden at stasjonen er planlagt vest for en eksisterende opparbeidet turløype ut fra
Lonsveien, men de vurderer at eksisterende kraftledning fortsatt vil være det mest synlige elementet
2

N-1-kriteriet er overholdt når feil på én enkeltkomponent ikke medfører strømavbrudd for sluttbrukere.
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knyttet til strømforsyningen. Arealet mellom den planlagte stasjonen og friluftsområdet er i
reguleringsplanen avsatt til offentlig parkeringsareal, og det er regulert inn ny vei til boligområdet
nord for stasjonen mellom stasjonen og parkeringsarealet. Både vei og byggefelt vil gi visuelle
virkninger for friluftsområdet. NVE forventer ikke at stasjonen i seg selv vil være det som gir de
største visuelle virkningene i dette området, men heller de samlede utbyggingsplanene.
Statsforvalteren i Vestland mener den nye transformatorstasjonen er godt tilpasset landskapet den er
planlagt i og vil ikke føre til ytterligere negative virkninger for friluftslivet i området, ut over det øvrig
utbygging gir.
Alver kommune har flere innspill til utformingen av stasjonen. Blant annet har de bedt om at stasjonen
vris slik at den legge parallelt med tilkomstvegene, da de mener det vil en enda bedre
terrengtilpasning. De ønsker også at riktig valg av farge- og materialbruk på vegger og porter skal
bidra til å redusere den visuelle fjernvirkningen og opplevde dimensjoner. I tillegg ønsker Alver
kommune at eksisterende 132 og 22 kV-ledninger kables gjennom friområdet, og 22 kV-ledningen
vestover mot Istalsstø kables. Av kommunens saksutredning går det fram at dette bør inkluderes i
konsesjonssøknaden av hensyn til opplevelsesverdien av det viktige friluftsområdet.
BKK Nett sier i sin kommentar at det er teknisk fullt mulig å vri stasjonen, slik Alver kommune
foreslår, uten økte kostnader av betydning. De gjør oppmerksom på at den ved en slik vridning vil
stikke lenger ut av terrenget, men at det fortsatt vil være mulig å opparbeide uteareal på taket. Ellers er
de enig i at fargevalget er viktig for det visuelle uttrykket.
På møtet 12. mars 2021 utdypet Alver kommune hvorfor de ønsker at transformatorbygget vris slik at
det går parallelt med adkomstveien. De synes det er hensiktsmessig å legge stasjonen inn i terrenget og
ikke som et frittstående bygg. Fasaden med de to store portene vil allikevel være synlig for brukerne
av området, uavhengig av hvor langt inn i terrenget stasjonen legges. Kommunen mener det ikke er
avgjørende at bygget er helt skjult i et slikt utbyggingsområde. De er opptatt av er å redusere arealet
foran stasjonen, som også er et terrenginngrep. Det gir også et større arealbeslag i bakkant av bygget
om det legges lenger inn i terrenget enn nødvendig. BKK Nett søkte 19. mars 2021 om endringen i
stasjonsbyggets utforming i tråd med kommunens ønsker.
NVE mener Alver kommunes forslag er godt begrunnet, og inngår i en helhetlig vurdering av
områdets utforming. Å vri stasjonen har ingen andre vesentlige virkninger for omgivelsene eller
medfører økte utbyggingskostnader. Vi mener derfor at stasjonen bør plasseres i tråd med kommunens
ønsker. Videre er det viktig at BKK Nett og Alver kommune har dialog om farge- og materialvalg. Vi
vil sette krav om dette i en konsesjon, og endelig løsning skal beskrives i miljø-, transport- og
anleggsplanen, som skal godkjennes av NVE.
På omtalte møte om vridning av stasjonsbygget tok også Alver kommune opp om det er behov for å
gjerde inn stasjonen, da det i utgangspunktet ikke er ønskelig fra deres side. BKK Nett informerte om
at de verken er pålagt eller har behov for å gjerde inn stasjonen på annen måte enn at de må sette et
gjerde i forkant av taket, dette for å sikre at ingen faller ned fra kanten. NVE forutsetter at BKK Nett
sikrer omgivelsene i tilstrekkelig grad, men at de i samråd med Alver kommune vurderer omfanget av
inngjerding.
BKK Nett kommenterer til Alver kommunes ønske om kabling av eksisterende 132 og 22 kVledninger at de har søkt om å kable den 50 meter lange innsløyfingen av eksisterende 132 kVledningen til den nye transformatorstasjonen på hver side. Ut over dette mener de det ikke er behov for
ytterlige kabling, og det er dessuten svært kostbart, og de har ikke søkt om dette. NVE registrerer at
BKK Nett har søkt om kabling av eksisterende 132 kV ledning inn til den nye stasjonen, som ikke er
uvanlig å gjøre ved ledningsinnføring til stasjon. Ut over dette berøres ikke andre ledninger av BKK
Netts søknad, og det ligger derfor utenfor det som er relevant i denne saken å vurdere ytterligere
kabling av ledningsanlegg i områdene rundt. Eventuelle avbøtende tiltak kan vurderes for selve
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stasjonen og utformingen av denne. Vi vil derfor ikke be BKK Nett om videre utredning av kabling
eller be BKK Nett om å søke om å kable andre ledninger.
Etter NVEs vurdering er den nye transformatorstasjonen, vridd slik Alver kommune ønsker, godt
tilpasset omgivelsene den er planlagt i. Den vil ligge godt skjult i terrenget, men bygget vil på forsiden
være synlig fra den nye adkomstveien til boligområdene. Her vil fasaden bli ca. 10 meter høy, og det
blir nødvendig å sette opp et gjerde på taket for å hindre at folk som ferdes på stasjonstaket faller ned.
Masten på eksisterende 132 kV ledning Meland–Seim som de to jordkablene trekkes fra, vil få et
muffearrangement i masten som gjør den noe mer iøynefallende, men NVE vurderer at dette får liten
visuell betydning i dette utbyggingsområdet.
I en miljø-, transport- og anleggsplan vil farge- og materialvalg måtte beskrives, og NVE forutsetter at
valg av løsninger gjøres i dialog med Alver kommune.
3.3

Virkninger for kulturminner og kulturmiljø

BKK Nett nevner ikke virkninger for kulturminner eller kulturmiljø i søknaden, og Vestland
fylkeskommune sier de heller ikke kjenner til automatisk fredete kulturminner eller andre
verneverdige kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. NVE kan derfor ikke se at den nye
stasjonen får noen virkninger for kjente kulturminner eller kulturmiljøer. Vi minner om at for det
tilfelle at det avdekkes hittil ukjente automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet, skal alt arbeid
øyeblikkelig stanses, jf. kulturminneloven § 8, annet ledd og kulturminnemyndigheter varsles. Vi viser
også til kulturminneloven § 9, som krever avklaring av om undersøkelsesplikten er oppfylt. Dette skal
gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplanen.
3.4

Virkninger for naturmangfold

I henhold til naturmangfoldloven § 7 plikter NVE å legge til grunn prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8–12 når det skal vurderes om det skal gis konsesjon til et tiltak eller ikke. Vurdering av
konsekvenser for naturmangfold ved bygging av nye transformatorstasjoner knytter seg i hovedsak til
forstyrrelser i anleggsperioden og direkte arealbeslag i områder og naturtyper med rik eller viktig
vegetasjon.
I søknaden refererer BKK Nett til naturbase.no, der det ikke foreligger informasjon om funn eller
observasjoner. De forventer derfor at tiltaket ikke gir negative virkninger for naturmangfoldet. NVE
har sjekket BKK Netts informasjon mot Naturbase og Artdatabanken, og kan heller ikke se at det
finnes viktige og eller sårbare arter eller naturtyper som blir berørt av tiltaket. Verken Statsforvalteren
i Vestland eller Alver kommune har i sine uttalelser innspill som gjelder naturmangfold. Området den
nye stasjonen planlegges i, er et regulert utbyggingsområde med planlagte boliger og tilhørende
infrastruktur.
3.4.1

Kunnskapsgrunnlaget

Naturmangfoldloven § 8 første ledd krever at vedtak som berører naturmangfoldet så langt det er
rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kunnskapsgrunnlaget i denne saken bygger på
søknadens beskrivelse av tiltaket og søk i naturbase.no. I lys av tiltakets begrensede utstrekning,
vurderer NVE at den samlede dokumentasjonen som her foreligger gir tilstrekkelig grunnlag for å
drøfte og vurdere effekten av den nye transformatorstasjonen på naturmangfoldet, i samsvar med
kravet i naturmangfoldloven § 8.
3.4.2

Naturmangfoldloven § 9, føre-var-prinsippet

NVE mener at grunnlagsmaterialet for de utførte utredningene av naturmangfold er tilstrekkelig, selv
om det alltid vil være en viss usikkerhet om hvorvidt vi har fullstendig kunnskap om de biologiske
verdiene i influensområdet. NVE vurderer at den samlede dokumentasjonen som foreligger gir
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tilstrekkelig grunnlag for å drøfte og vurdere effekten kraftledningen har på naturmangfoldet ut fra
sakens omfang og risikoen for skade, i samsvar med naturmangfoldloven § 8. NVE mener derfor at
føre-var-prinsippet som fremgår av naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse i denne saken.
3.4.3

Samlet belastning i henhold til prinsippene i naturmangfoldloven

I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal påvirkningen av et økosystem vurderes ut ifra den samlede
belastningen økosystemet er eller vil bli påvirket av. Ifølge forarbeidene (Ot.prp. 52 (2008-2009) s.
381–382) er det effekten på naturmangfoldet som skal vurderes i prinsippet om samlet belastning, ikke
det enkelte tiltaket som sådan. For å kunne gjøre dette er det nødvendig med kunnskap om andre tiltak
og påvirkningen på økosystemet, hvor det både skal tas hensyn til eksisterende inngrep og forventede
framtidige inngrep.
Nye Knarvik transformatorstasjon skal legges inn i terrenget i et område som er regulert til
boligutbygging med tilhørende nødvendig infrastruktur. Adkomstveien til transformatorstasjonen
ligger allerede inne i reguleringsplanen som en del av adkomstveien til et boligfelt i nærheten.
Naturbase viser ingen kjente forekomster av viktige eller sårbare arter som kan bli berørt av tiltaket,
og det forventes ikke å gi nevneverdige virkninger naturmangfoldet, verken alene eller som tillegg til
andre planlagte tiltak.
På bakgrunn av vurderingen over, mener NVE det ikke er noen grunn til å vurdere samlet belastning
på konkrete økosystemer og arter i denne saken.
3.4.4

Oppsummering

NVE har vurdert tiltaket i henhold til kravene i naturmangfoldloven og gjennomgått eksisterende
kunnskapsgrunnlag. Vi vurderer at tiltaket ikke har virkninger av betydning for naturmangfoldet i
tiltaksområdet og at det ikke er grunnlagt for å foreta nærmere vurderinger av samlet belastning på
økosystemer og arter. Vi vurderer at den nye transformatorstasjonen er planlagt i et områder der den
gir små virkninger for naturmangfold, og vi finner ikke at det er behov for å sette særlige vilkår for å
ivareta naturmangfoldet. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om kostnadene ved
forringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder mener vi er tatt hensyn til i planleggingen
av tiltaket. BKK Nett pålegges i en konsesjon å beskrive gjennomføringen av tiltaket, herunder
istandsetting av arealene etter bygging, i en miljø-, transport- og anleggsplan.
3.5

Virkninger for arealbruk, næring og bebyggelse

Knarvik transformatorstasjon består av et transformatorbygg med grunnflate 28x16 meter, delvis
innebygd i terrenget rundt. Ingen elektriske komponenter vil plasseres utendørs. Tomten vil være i
overkant av 2,2 mål, i ytterkant av et areal avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen, men også
delvis innenfor arealet som er båndlagt av eksisterende 132 kV kraftledning. Kabeltraseen fra
eksisterende 132 kV ledning inn til stasjonen vil i sin helhet ligge innenfor arealet som båndlegges av
132 kV-ledningen og stasjonstomten. Tilkomstveien er 60 meter lang og seks meter bred, men er del
av en regulert vei inn til et nytt boligfelt og vil ikke beslaglegge mer areal enn det som allerede er
planlagt. BKK Nett har inngått avtale med eneste grunneier på arealet som berøres av alle tiltakene,
Rygir Tomteutvikling AS, om erverv av nødvendig grunn til stasjonstomten.

Side 14

Figur 4 Bilde av stasjonstomten. Kilde: Konsesjonssøknad

Alver kommune ber i sin uttalelse om at BKK Nett legger området ved stasjonen til rette for framtidig
bruk av overskuddsvarme fra stasjonen. BKK Nett sier at overskuddsvarme fra transformatorene er
mulig å utnytte, noe de utreder for en annen planlagt transformatorstasjon. Det krever noe plass til en
varmeveksler, som det må sprenges ut areal til. BKK Nett vil dessuten ikke bygge og drive en
varmepumpestasjon, men kan tilrettelegge for det om kommunen ønsker det. NVE mener det ikke er
en del av denne søknaden å tilrettelegge areal for framtidig bruk av overskuddsvarme, men registrerer
at det ikke er noe hinder for at dette kan skje på et senere tidspunkt.
Alver kommune ber også om at taket på stasjonen blir tilrettelagt som uteoppholdsareal for brukerne
av området, men også transformatorstasjonen utformes og sikres på en slik måte at ingen kommer nær
elektriske komponenter og utsettes for fare. BKK Nett sier det ikke er noen teknisk grunn til ikke å
tillate opphold på taket, og de planlegger å sette opp et gjerde mot frontsiden av stasjonsbygget for å
hindre at noen faller utfor. Samtidig opplyser de at det på taket av stasjonsbygget vil være et
magnetfeltnivå over 0,4 mikrotesla. De foreslår å beskrive en løsning der de gjør taket tilgjengelig for
allmennheten i miljø-, transport- og anleggsplanen. NVE mener at det ikke er noe som hindrer at taket
blir gjort tilgjengelig, så lenge personsikkerheten ivaretas. Utredningsnivået på 0,4 mikrotesla er basert
på en forsvarlighetsstrategi som gjelder varig opphold, der det anbefales å forsøke å unngå magnetfelt
over 0,4 mikrotesla i årsgjennomsnitt. Kortvarig opphold omfattes ikke av denne anbefalingen fra
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. NVE forutsetter at BKK Nett i dialog med Alver
kommune vurderer hvordan og hvor stor andel av arealet på taket av stasjonsbygget kan gjøres
tilgjengelig for allmennheten, men det er ikke nødvendig å beskrive dette i miljø-, transport- og
anleggsplanen.
Det er ingen boliger, barnehager eller skoler som ligger nær stasjonen, og ingen bygg vil få magnetfelt
over utredningsnivået på 0,4 mikrotesla. Magnetfeltet som omgir eksisterende 132 kV ledning vil være
uforandret, ifølge BKK Nett.
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Det vil bli noe støy fra anleggstrafikk på dagtid i anleggsperioden, og retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging legges til grunn for støykravene. Rutiner i støyretningslinjene om varsling av
naboer og støyende arbeider vil bli fulgt, skriver BKK Nett i søknaden. BKK Nett opplyser at de vil
bestille transformatorer med krav til maksimal støy på 52 dB. NVE legger til grunn at støy til
omgivelsene fra innendørs transformatorer vil ligge langt under dette nivået og være innenfor
gjeldende retningslinjer for støy.

4

NVEs konklusjon og vedtak om søknad etter energiloven

NVE har vurdert behovet for den nye transformatorstasjonen og alternative systemløsninger opp mot
nullalternativet. Da det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å møte kommende kraftbehov i området,
mener NVE at det er behov for stasjonen. Vi mener også at BKK Nett har søkt om det beste
alternativet, og at anleggene BKK Nett har søkt om er hensiktsmessig dimensjonert.
BKK Nett har søkt om å plassere den nye transformatorstasjonen delvis i et planlagt
utbyggingsområde for boliger, og noe av arealet ligger i allerede båndlagt areal til eksisterende
kraftledning gjennom området. Dette er også et viktig friluftsområde. Stasjonen vil bygges inn i
terrenget, og både arealbeslag og visuelle virkninger blir dermed begrenset. Virkninger for
naturmangfold og kulturminner/-miljø vurderes som små eller ubetydelige. NVE mener de samlede
negative virkningene for omgivelsene er moderate, slik stasjonen er planlagt.
Etter energiloven kan det gi konsesjon til energianlegg som anses som samfunnsmessig rasjonelle, det
vil si hvis de positive virkningene anses som større enn de negative. Etter en helhetlig vurdering
fordeler og ulemper mener NVE det bør gis konsesjon til den nye transformatorstasjonen.
4.1
4.1.1

Vilkår og avbøtende tiltak
Miljø- transport- og anleggsplan

Transport knyttet til bygging av transformatorstasjoner vil kunne ha negative miljøvirkninger. NVE
forutsetter at terrenginngrep begrenses i størst mulig grad under anleggsarbeidet og at opprydding vil
bli gjort på en skånsom måte. Terrenget rundt skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand så langt det lar
seg gjøre. Under drift av anlegget vil virkningene for omgivelsene være ubetydelige, da det er lite
trafikk knyttet til driften av stasjonen.
En miljø-, transport- og anleggsplan kan bidra til å redusere eller unngå negative miljøvirkninger
under bygging av stasjonen. Denne er forpliktende for entreprenør og byggherre. NVE vil sette vilkår
om at BKK Nett utarbeider en slik plan, som det forutsettes at de drøfter med Alver kommune og
grunneier. En slik plan skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE har utarbeidet en veileder for
utforming og innhold av en slik miljø-, transport- og anleggsplan. Det forutsettes at denne følges.
4.1.2

Transformatorstasjonens utforming, fasade og inngjerding

NVE vil gi konsesjon til Knarvik transformatorstasjon i henhold til justert plantegning, der
stasjonsbyggets frontside ligger parallelt med den nye adkomstveien. Dette er i tråd med forslaget fra
Alver kommune. Stasjonsbygget skal bygges inn i terrenget og dekkes med stedlige masser på taket.
NVE vil i konsesjonen sette vilkår om at BKK Nett skal kontakte Alver kommune om farge- og
materialvalg på transformatorbyggets fasade og beskrive dette i miljø-, transport- og anleggsplanen.
4.2

Oppsummering av NVEs vurderinger

NVE har vurdert BKK Netts søknad om å få bygge Knarvik transformatorstasjon. Vi har i dette notatet
redegjort for vurderingsgrunnlaget og positive og negative virkninger av tiltaket. Noen av tiltakets
virkninger kan tallfestes og omtales som prissatte virkninger (investeringskostnader, endringer i tapsog avbruddskostnader, flaskehalskostnader osv.). Men mange av virkningene ved etablering av
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kraftledninger, er såkalt ikke-prissatte virkninger (forsyningssikkerhet, visuelle virkninger for
landskap, kulturmiljø, friluftsliv, bomiljø, naturmangfold osv.). Slike virkninger kan være vanskelig å
tallfeste, og de samlede konsekvensene kan dermed heller ikke summeres opp til et positivt eller
negativt resultat i kroner og øre. NVEs vurdering av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er
derfor en faglig skjønnsvurdering.
Under er en oppsummering av prissatte- og ikke-prissatte virkninger og NVEs vektlegging av disse.
Oppsummeringen gis i tabell, og baserer seg på NVEs vurderinger gjort i kapittel Error! Reference
source not found.. Hensikten er å vise hvilke hensyn NVE har tillagt mest vekt ved avgjørelse av
konsesjonsspørsmålet og eventuelle avbøtende tiltak.
I tabellen er NVEs vektlegging delt inn i kategoriene liten, middels og stor for å synliggjøre vår
skjønnsmessige vurdering av ikke prissatte konsekvenser.
Prissatte virkninger
Investeringskostnader

68,51 millioner kroner

Driftskostnader

2 millioner kroner

Avbruddskostnader

8,03 millioner kroner

Sum prissatte virkninger

78,54 millioner kroner

Ikke-prissatte virkninger
Tema
Forsyningssikkerhet
Les mer i kap. 3.1
Visuelle virkninger
Les mer i kap. 3.2

NVEs
vektlegging

Stor vekt

Liten vekt

Avbøtende tiltak

Knarvik transformatorstasjon
er nødvendig for å møte
kommende kraftbehov.

Transformatorstasjonen
bygges inn i terrenget og gir
Middels vekt små visuelle virkninger for
omgivelsene.

Naturmangfold
Les mer i kap. 3.4

Arealbruk
Les mer i kap. 3.5

NVEs vurdering

Tiltaket forventes å få små
virkninger for naturmangfold,
da det ikke er påvist noen
viktige naturtyper eller
sårbare arter i området.

Transformatorbygg med
grunnflate 28x16 meter på
Middels vekt 2,2 mål tomt frilufts- og
planlagt boligutbyggingsområde.

Stasjonen vris etter kommunens
ønske, og valg av farge og materialer
på bygget fasade skal gjøres i kontakt
med Alver kommune.
Miljø-, transport- og anleggsplan skal
ivareta hensynet til naturmangfoldet i
anleggsperioden.

Stasjonsbygget vil bygges inn i
terrenget, og ferdsel på taket og rundt
stasjonen kan i stor grad tillates, så
lenge hensynet til personsikkerheten
ivaretas.

Andre vektlagte forhold
NVEs samlede vurdering/konklusjon:
NVE mener de samlede samfunnsmessige fordelene med Knarvik transformatorstasjon er betydelig større
enn de negative virkningene for natur, miljø og samfunn.
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4.3

NVEs vedtak

I medhold av energiloven gir NVE konsesjon til å bygge og drive følgende elektriske anlegg i Alver
kommune i Vestland fylke, ref. NVE 202007926-24:


Knarvik transformatorstasjon som lukket bygg med grunnflate 28x16 meter med blant annet:
o

To stk. 132/22 kV transformatorer med ytelse 31,5 MVA og tilhørende gassisolert
koblingsanlegg og bryterfelt

o

Innsløyfing av eksisterende 132 kV kraftledning Meland–Seim med to 50 meter lange
jordkabler til den nye stasjonen

o

Ca. 60 meter lang adkomstvei fra Lonsveien til ny transformatorstasjon

Anleggskonsesjonen gis med vilkår om at det skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan, som
blant annet skal beskrive farge og materialvalg for stasjonsbygget på bakgrunn av dialog med Alver
kommune.
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Vedlegg A - Oversikt over lovverk og behandlingsprosess
A.1 Energiloven
For å bygge, eie og drive elektriske anlegg kreves det konsesjon etter energiloven § 3-1. NVE er
delegert myndighet til å treffe vedtak om å bygge og drive elektriske anlegg, herunder kraftledninger
og transformatorstasjoner.
A.3 Samordning med annet lovverk
A.3.1 Plan- og bygningsloven
Kraftledninger og transformatorstasjoner med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 er ikke
omfattet av lovens plandel. Lovens krav til konsekvensutredninger og krav til kartfesting gjelder
fortsatt. Unntaket betyr at:


konsesjon kan gis uavhengig av planstatus



det ikke skal utarbeides reguleringsplan eller gis dispensasjon



det ikke kan vedtas planbestemmelser for slike anlegg

Vedtak om elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon skal kun fattes av energimyndighetene. De
øvrige myndigheter er høringsinstanser. Statlige, regionale og lokale myndigheter får etter
ikrafttredelse av den nye loven innsigelsesrett og klagerett på NVEs konsesjonsvedtak etter
energiloven, jf. energiloven § 2-1.
Behandlingsreglene for kraftledninger skal praktiseres for elektriske anlegg med tilhørende
konstruksjoner og nødvendig adkomst. Dette innebærer at adkomstveier som er nødvendig for driften
av energianleggene skal inntegnes på konsesjonskartet, behandles samtidig med anlegget for øvrig og
inngå i konsesjonsvedtaket. Disse skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven, under
forutsetningen at disse veiene gis en betryggende behandling etter energiloven, der berørte interesser
gis mulighet for å gi sine innspill. Veier som ikke inngår i prosessen fram til konsesjonsvedtaket, skal
framlegges i detaljplaner som følger opp konsesjonsvedtaket, eller behandles av kommunene etter
plan- og bygningsloven.
Selv om nettanlegg kan etableres uavhengig av innholdet i eksisterende arealplaner, betyr ikke at det
er likegyldig for utbygger eller NVE hvilken arealbruk som berøres og hvilke planer som foreligger.
Eksisterende bruk av arealene er som før en viktig del av de reelle hensynene som skal ivaretas når
alternative traseer vurderes og en konsesjonsavgjørelse fattes. Foreliggende regulering til vern kan for
eksempel være en viktig grunn til å unngå dette arealet, men planen gir ingen absolutte krav om å
unngå arealet.
Elektriske anlegg som er unntatt fra plan- og bygningsloven skal i kommunale plankart fremtre som
hensynssoner, noe som betyr at det skal registreres kraftledninger med tilhørende byggeforbudssoner i
samsvar med regelverket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. På kart vil ledninger
være vist som et skravert område. Tidligere framstilling av ledninger som planformål (spesialområde,
fareområde) med egne farger skal fases ut. Planformål ved ledninger skal framstilles ut fra forutsatt
bruk av arealet i området for øvrig.
Kraftledninger med anleggskonsesjon er også unntatt fra byggesaksdelen i plan- og bygningsloven.
Unntaket gjelder elektriske anlegg, som er en fellesbetegnelse på elektrisk utrustning og tilhørende
byggtekniske konstruksjoner. Konstruksjoner som ikke har betydning for drift og sikkerhet ved de
elektriske anleggene vil derfor omfattes av byggesaksbestemmelsene. Enkelte byggverk tilknyttet
transformatorstasjoner vil dermed fortsatt kunne kreve byggesaksbehandling fra kommunen. I denne
saken har ikke tiltakshaver søkt om slike byggverk.
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A.3.2 Kulturminneloven
Alle fysiske inngrep som direkte kan påvirke kulturminner eller kulturlandskap, skal avklares mot
kulturminneloven (kulml.) før bygging. Generelt skal det være gjennomført undersøkelser i
planområdet for å avdekke mulige konflikter med automatiske fredete kulturminner, jf. kulml. § 9.
Eventuelle direkte konflikter mellom det planlagte tiltaket og automatisk fredete kulturminner, må
avklares gjennom en dispensasjonssøknad etter kulturminneloven.
A.3.3 Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter
beslutninger som har virkninger for naturen.
Lovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal gi grunnlag for menneskers
virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.
Loven fastsetter alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk, og skal samordne forvaltningen
gjennom felles mål og prinsipper. Loven fastsetter videre forvaltningsmål for arter, naturtyper og
økosystemer, og lovfester en rekke miljørettslige prinsipper, blant annet føre-var-prinsippet og
prinsippet om økosystemforvaltning og samlet belastning.
Prinsippene i naturmangfoldloven skal trekkes inn i den skjønnsmessige vurderingen som foretas når
det avgjøres om konsesjon etter energiloven skal gis, til hvilken løsning og på hvilke vilkår. I henhold
til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal fremgå av begrunnelsen hvordan
prinsippene om bærekraftig bruk er anvendt som retningslinjer. Tiltakets betydning for
forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer eller arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5 drøftes der
det er aktuelt. Miljøkonsekvensene av tiltaket skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der
hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies.
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Vedlegg B – Høringsinstanser
Konsesjonssøknad ble sendt på høring 4. november 2020, med frist for å komme med uttalelse 18.
desember 2020.
Følgende instanser fikk søknaden på høring:































Alver kommune
Vestland fylkeskommune
Statsforvalteren i Vestland
Statnett SF
Alvermarka og Ikenberget vel
Alversund grendalag
Alversund helselag
Alversund KFUK-KFUK speidere
FIL AKS-77
Foreningen Såta
Fosse grendalag
H-feltet velforening
Hilland Sør velforening
IL Alvidra
Juvikstølen velforening
Knarvik idrettslag
Knarvik KFUK-KFUM speidere
Lindås tomteselskap AS
Lynghagen borettslag
Lyngmarka borettslag
Nordhordland frie vikinger
Nordhordland reiselivslag
Nordhordland rotaryklubb
Nordhordland turlag
Orresteinen velforening
Oteråsen 30 vel
Rygir tomteutvikling AS
Sjosio bygdalag
Stallane vel
Velforeninga B2-B5 i Langheiane

