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Høring av søknad om nye Krossberg transformatorstasjon og invitasjon
til digitalt folkemøte
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF for en
ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger kommune i Rogaland fylke.
Høringsfristen er satt til 20. oktober.
Søknaden
NVE har mottatt søknad fra Statnett om å bygge ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger
kommune i Rogaland. Statnett søker også om å fjerne deler av anlegget i dagens Stølaheia stasjon.
Statnett begrunner søknaden om ny transformatorstasjon med et behov om forbedret forsyningssikkerhet
i Sør-Rogaland, samt tilrettelegging for økt elektrifisering på Nord-Jæren. Dagens stasjon ved Stølaheia
ble bygget på slutten av 1980-tallet og nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Den har dermed behov
for reinvesteringer og endringer som har ført til at Statnett planlegger en ny stasjon. Plasseringen til den
nye transformatorstasjonen vil være sørvest for dagens transformatorstasjon på Stølaheia. Det totale
stasjonsarealet for Krossberg vil utgjøre ca. 41 000m2, mens dagens stasjon på Stølaheia vil bli redusert
til ca. 13 000 m2.
Tiltaket vil også kreve en omlegging av eksisterende 300 kV kraftledning (Bærheim–Krossberg) de siste
700 meterne fra forankringsmasten ved Revheim. Det søkes også om et nytt kabelanlegg på ca. 250
meter mellom transformatorstasjonene, en ny adkomstvei til stasjonen fra Krossbergveien samt
midlertidige bruk av areal i anleggsperioden. Det søkes også om en omlegging av kabler som ligger i en
turvei gjennom området for planlagt ny transformatorstasjon.
Statnett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse
for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter
ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter
kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av
ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på
www.nve.no/grunneierinfo.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/7573/A.
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Invitasjon til digitalt offentlig møte tirsdag 14. september
NVE holder digitalt offentlig møte tirsdag 14. september, kl 19.00. Møtet finner sted via våre nettsider.
Vi vil orientere om behandlingen av søknaden. Statnett vil være til stede og orientere om sine planer.
Møtet er åpent for alle, og det vil bli anledning til å stille spørsmål til NVE og Statnett.
Høringsuttalelser
I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker vi innspill på
bl.a. følgende:
-

Hva mener du/dere om Statnett sine planer?

-

Er konsekvensene godt nok utredet?

-

Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:
-

via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202111576
i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Du/dere kan sende oss innspill til saken innen 20. oktober.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
førstekonsulent
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