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Høring av melding om 132 kV ledning Vallemoen-Kvinesdal og
invitasjon til møte
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til
utredningsprogram fra Agder Energi Nett om fornyelse av den eksisterende 110 kV-ledningen
mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner i Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal
kommuner i Agder.
Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider
https://www.nve.no/7583/A.
NVE ber om høringsuttalelser
Gjennom høringen av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres
før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget. Alle som har meninger om hva
som bør utredes, kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider.
Dere kan også sende uttalelse som e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse
202111929» i emnefeltet) eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO.
Høringsfristen er satt til 1. desember 2021.
Meldingen
Agder Energi Nett har meldt en ny 132 kV kraftledning mellom Vallemoen og Kvinesdal
transformatorstasjoner. Ledningen er ca. 36 lang, og skal erstatte dagens 110 kV ledning mellom
Vallemoen og Øye. Denne ledningen nærmer seg sin tekniske levetid, og Agder Energi Nett melder av
denne grunn en ny 132 kV ledning. Ledningstraseen består av to delstrekninger: Vallemoen–Lyngdal
(ca. 17,5 km) og Lyngdal–Øye (ca. 18,6 km).
Agder Energi Nett melder én trasé på hele strekningen. Mellom Vallemoen og Lyngdal
transformatorstasjoner planlegger Agder Energi Nett en ny 132 kV-ledning i trasé som i hovedsak går
parallelt med dagens 110 kV-ledning. På den siste strekningen inn til Lyngdal transformatorstasjon
planlegger de ledningen i ny trasé nord for dagens ledning.
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Dagens ledning går mellom Lyngdal og Øye transformatorstasjon. Agder Energi Nett planlegger at
Kvinesdal transformatorstasjon skal bli det nye endepunktet for Kystlinja. De melder ett alternativ, hvor
ny 132 kV-ledning fra Lyngdal transformatorstasjon bygges parallelt med dagens ledning frem til
Tjomsland, hvor den nye ledningen bygges i ny trasé frem til Kvinesdal transformatorstasjon.
De meldte traseene er vist i vedlagt kart.
Agder Energi Nett har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i
plan- og bygningsloven med forskrifter. Målet med meldingen er å gi et tidlig varsel av tiltaket.
Invitasjon til møte
NVE vil, som tidligere avtalt, holde orienteringsmøte for lokale og regionale myndigheter:
Lyngdal kommune den 26. oktober kl. 14.30
Lindesnes kommune den 27. oktober kl. 12.00
Kvinesdal kommune den. 2. november kl. 09.00 (digitalt møte)
Vi håper på bred deltakelse både fra politisk ledelse og administrasjonen i kommunen, herunder
representanter for det faste utvalget for plansaker. Representanter fra Statsforvalteren og
fylkeskommunen er herved invitert til disse møtene. NVE vil orientere om behandlingen av meldingen
og forslag til utredningsprogram. Agder Energi Nett vil være til stede og orientere om planene.
NVE holder også offentlig møte tirsdag 26. oktober kl. 19.00. Møtet finner sted i Lyngdal
kulturhus.
NVE ber om at Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner legger ut informasjon om meldingen
Om mulig, ber vi om at kommunene legger ut lenke til NVEs nettside https://www.nve.no/7583/A på
kommunens egne nettsider og/eller Facebook-side, og at dere orienterer aktuelle lokale velforeninger,
idrettslag, interesseorganisasjoner m. fl. om meldingen. NVE vil kunngjøre høringen i aktuelle aviser.
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