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Uttalelse til oppstart av planarbeid med Detaljregulering for
masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen i Time
kommune.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovenfor nevnte sak, datert 3. februar 2020.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.

Mineraluttak har lang tidshorisont, og det er behov for større forutsigbarhet knyttet til
investeringer, uttak og opprydding. Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til
bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte klimagassutslipp,
er viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

Om planen
Formålet med planarbeidet er å videreføre dagens virksomhet med masseuttaket på
Søra Kalberg. Planarbeidet vil også omhandle følgende;

Det skal vurderes mulighet for utvidelse av uttaksområde mot øst.
Det skal vurderes mulighet for å gå lenger ned i dybden av uttaket.
Det skal legges til rette for ny adkomst til gnr/bnr 29/4 og 29/2 (Åslandsvegen
86 og 88) via eksisterende privat vei til masseuttaket. Endelig plassering og
utforming vurderes og fastsettes gjennom egen søknadsprosess.

Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92



 

 

 

2 

 
I samråd med Time kommune er det avklart at planarbeidet utløser krav om KU. 
 
Planområdet er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplan for Time kommune 2011-
2022. 
 
Planområdet er vurdert til å være egnet for videreutvikling i Regional plan for 
byggeråstoff på Jæren, og området er vist som område for returmasser i regional plan 
for massehåndtering på Jæren 2018-2040. 
 
I følge Norges geologiske undersøkelse driver masseuttaket på en registrert 
pukkforekomst av nasjonal betydning1: Forekomst Søndre Kalberg pukk. 
Masseuttaket driftes i henhold til konsesjon etter mineralloven § 43, gitt av DMF 
18.02.2016. 
 
Uttalelse til planen 
DMF er positiv til at det legges til rette for utvidelse i eksisterende 
massetak på Søra Kalberg, DMF mener det er viktig at forekomster der det eksisterer 
uttak i dag, blir utnyttet optimalt framfor at det blir etablert nye uttaksområder. 
 
Vi minner om at ny reguleringsplan for Søra Kalberg kan medføre behov for endringer i 
uttakets driftsplan. Denne prosessen skjer separat fra reguleringsplansaken og i dialog 
med DMF. 
 
Utforming av reguleringsbestemmelser 
Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og 
avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny 
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra 
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.  
 
Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk 
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige 
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal 
godkjennes av DMF.  
 
Forholdet til mineralloven 
DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på 
følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i 
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. 
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.»   
 
Sikring, skjerming og etterbruk 
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver 
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det 
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, 
og for tilsyn og vedlikehold av disse.   
 

                                                           
 
1 Forekomst Søndre Kalberg pukk: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=190290 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=190290
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Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra 
boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til 
å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at 
det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet. 
 
Vi anbefaler at skjermingstiltak ikke legges oppå, men ved siden av uttaksområdet, da 
det ikke skal foretas uttak i områder avsatt til skjermingstiltak. Etterbruk av området 
og krav til utforming av arealet etter avsluttet uttak bør fastsettes i reguleringsplanen, 
slik at driften kan planlegges deretter.  
 
Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av 
mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Åshild Grønlien Østmoe 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe 

 
 
 

Mottakere: 

Asplan Viak AS Østervåg 7 4006 STAVANGER 

Kopi til:  

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 
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Fra: Eikeland Rut Helene Langebrekke <Rut.Eikeland@dirmin.no> 
Sendt: fredag 17. april 2020 10:39 
Til: ingrid.fossan@asplanviak.no 
Kopi: Post@Time.kommune.no 
Emne: Utvidelse Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel 

til Åslandsvegen i Time kommune 
 
Hei, 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til varsel om utvidet 
plangrense for massetak på Søra Kalberg. På grunn av en intern feil her har dere ikke fått svar på 
henvendelsen innenfor fristen. 
 
DMF ga uttalelse til opprinnelig varsel om oppstart planarbeid med detaljregulering for masseuttak 
på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen 26.03.2020. Vi viser til denne uttalelsen, og har ingen 
merknad til utvidelse av plangrensen. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rut Helene Langebrekke Eikeland 

Seniorrådgiver 

  

Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard 

  

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim 

BESØKSADRESSE Ladebekken 50, N-7066 Trondheim 

 

SENTRALBORD +47 73 90 46 00 

 
 
 
 

Fra: Hanna Philipos <Hanna.Philipos@asplanviak.no>  
Sendt: onsdag 11. mars 2020 15:33 
Emne: Varsel om utvidet planområde 
 
Hei. 
 
Oversender varslingsmaterialet for plan 0523.00. Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg 
med avkjørsel til Åslandsvegen, Time kommune. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

mailto:Hanna.Philipos@asplanviak.no


  Hanna Philipos 
DAK-operatør 
Plan 

Asplan Viak AS 
Østervågkaien 1A 
4006 Stavanger 

  T: 481 56 440 
E: hanna.philipos@asplanviak.no 

Sentralbord: 417 99 417 
www.asplanviak.no 

 

tel:481%2056%20440
mailto:hanna.philipos@asplanviak.no
tel:+47417%2099%20417
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jPMWx-0005JF-6N&i=57e1b682&c=ZQCjtdzMJtGtnNMQGxRZkqAVtBkpPR4gB3qPiJ_rbPcOBol-Q0SvgLqrQ4JI5cKyM9McRP7CBCy-oTz6_6RT5Kg3JDrwV49LnCLnnM5aO4dhrroVT_woBLb_T-RQzsGEAEE266ikLKfKmxCEmJ50eJGURO1ZGiPcH_mQeBLPhuEwINCJXQy4rg5uDLJDGL3PpAx6Ti4XjOco_o9u-yF7Xv_bZZvqSVxx_Xu7EHu3H_s
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Åpen informasjon / Public information

Asplan Viak AS

Postboks 24
1301 SANDVIKA

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853
Deres ref./Deres dato: / 04.02.2020
Vår ref.: 17/00162-10
Vår dato: 20.03.2020

Hør ingsuttalelse - Oppstar t av reguler ingsarbeid -
Detalj reguler ing for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel
til Åslandsvegen - Time kommune

Statnett viser til varsel datert 03.02.2020 om oppstart av detaljreguleringa for masseuttak på Søra
Kalberg i Time kommune. Frist for merknader og innspill er satt til 20.03.2020.

Formålet med planarbeidet er å videreføre dagens virksomhet med masseuttaket på Søra Kalberg.
Planområdet omfatter gnr/bnr 29/2 og 7, og 29/5 og 8. Planarbeidet vil også vurdere mulighet for
utvidelse av uttaksområde mot øst, vurdere mulighet for å gå lenger ned i dybden av uttaket, samt
legge til rette for ny adkomst til gnr/bnr 29/4 og 29/2 (Åslandsvegen 86 og 88) via eksisterende
privat vei til masseuttaket.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Time kommune:

- 300 kV-ledningen Tonstad – Stokkeland
- 300 kV-ledningen Bjerkreim – Stokkeland

I tillegg til disse har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt Statnett konsesjon til bygge
og drive Fagrafjell transformatorstasjon.

Vedlagt er et oversiktskart som viser ledningsanleggene.

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling
av anleggene. Statnetts merknader følger under.

Statnetts merknader

Det foreslåtte planområdet ligger vest for eksisterende 300 kV-ledning Bjerkreim – Stokkeland og
planlagte Fagrafjell transformatorstasjon. Ledningene er bygget og drives i medhold av særskilt
anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første
ledd. Fagrafjell transformatorstasjon vil bli bygd etter samme hjemmel.
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Åpen informasjon / Public information 

Den foreslåtte plangrensen vil ikke berøre Statnetts ledningsanlegg direkte. Imidlertid har Statnett 
rettigheter når det gjelder adkomstveier til 300 kV-ledningen, se vedlagt situasjonskart. Dersom det 
gjøres tiltak som forringer Statnetts mulighet for adkomst inn til ledningsanlegget, skal tiltakshaver 
på egen bekostning og i samråd med Statnett opparbeide alternativ adkomst til ledningsanlegget. 
Ledningen øst for masseuttaket er midlertidig og skal i henhold til konsesjonsvilkårene bli revet og 
ført via nye Fagrafjell transformatorstasjon når denne er ferdig. 

 
 
Større tiltak i grunn nært transmisjonsnettanlegg – masseuttak, pukkverk mv.  
Statnett understreker at det ved planlegging og gjennomføring av større tiltak i grunn nært 
transmisjonsnettanlegg er særlig viktig at følgende forhold ivaretas:   
  
Geologiske undersøkelser:   
For å sikre stabilitet på mastefundamenter og transformatorstasjon må tiltakshaver iverksette 
geologiske undersøkelser. Disse skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Undersøkelsene skal 
legges til grunn for en geologisk rapport som dokumenterer stabilitet på fjellet/grunn, videre at 
stabiliteten kan opprettholdes både gjennom driftsfasen og videre ut ledningens levetid. Kostnader 
til undersøkelser og utarbeidelse av rapport dekkes av tiltakshaver. Gjennomførte undersøkelser 
og dokumentasjon fritar likevel ikke tiltakshaver fra ansvar for en eventuell skade som påføres 
transmisjonsnettanlegget som følge av tiltaket.   
 
Adkomst:   
Statnett skal ha uhindret adkomst til eksisterende master og ledningstrasè. Videre skal det omkring 
mastene være tilstrekkelig med plass til utførelse av nødvendig drift og vedlikehold, herunder bruk 
av anleggsmaskiner. 
 
Rystelser:   
Sprengningsarbeider og virksomhet i bl.a. massetak må ikke påføre ledningsanlegget skade. 
Transmisjonsnettet er ømfintlig for vibrasjoner, og har derfor fastsatt grenseverdier for vibrasjoner 
på konstruksjoner som kan påvirkes. Grenseverdien for transmisjonsnettanlegg er satt til 20 
mm/sek på mastevanger og 30 mm/sek på fundament. Tiltakshaver er ansvarlig for at 
grenseverdiene overholdes, og må sørge for at det monteres rystelsesmålere som overvåker 
transmisjonsnettanlegget. Resultatene må kunne dokumenteres og kontrolleres og kostnadene 
forbundet med målingene må dekkes av tiltakshaver.   
  
Støv   
Støv på transmisjonsnettanlegg kan medføre kortslutning og utfall. Det må derfor iverksettes tiltak 
når virksomheten medfører støv med vindretning mot transmisjonsnettanlegg.   
  
Jording:   
Ut ifra alle fire betongfundamenter på en høyspentmast er det jordinger som går fra masten og ut i 
terrenget. Lengden på jordingene varier fra 30 til 50 meter. Jordinger må ikke skades og evt. 
arbeid på jordinger skal utføres av Statnett-personell (eks. omlegging, skjøting etc.). Kostnader til 
slikt arbeid må dekkes av tiltakshaver.   
 

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, 
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 
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Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og 
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, 
maskiner og utstyr. 

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt 
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt 
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan 
inngås. 

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside; 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/ 

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.  

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer 
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt. 

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet 
som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.  

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Svein Erik Fjellstad Rune Garberg 
Avdelingsleder – Eiendom og rettigheter Rådgiver 

 

 

 

Kopi: Time kommune,NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIR NVE 

  

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
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Situasjonskart: Statnetts transmisjonsnettledninger i Time kommune 
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Åpen informasjon / Public information 

 

Situasjonskart: Statnetts anleggsveier (lilla farge) inn til eksisterende 300 kV-ledning og område for 
planlagte Fagrafjell transformatorstasjon. 



Brevet er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur. Side 1 av 4

Åpen informasjon / Public information

Asplan Viak AS
Christian Meyer
Postboks 24
1301 SANDVIKA

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853
Deres ref./Deres dato: / 01.04.2020
Vår ref.: 17/00162-12
Vår dato: 24.04.2020

Hør ingsuttalelse - Svar på varsel om utvidet planområde -
masseuttak Kalberg sør, Time kommune, plan 0532.00

Statnett viser til varsel datert 01.04.2020 om utvidet planområde for masseuttak Kalberg sør i Time
kommune.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett har i uttalelse av 20.03.2020 uttalt seg til varsel om oppstart av reguleringsarbeid –
detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandvegene. Uttalelsen er for
ordens skyld vedlagt. En ble senere gjort oppmerksom på at det den 11.03.2020 var utsendt et
varsel om utvidelse av planområdet, som Statnett ikke hadde fått. Utvidelsen er vist i vedlagt
situasjonskart. Mens den opprinnelige plangrensen i øst var avgrenset vest for Statnetts 300 kV
transmisjonsnettledning Bjerkreim-Stokkeland, er det nå varslet en utvidelse som strekker seg
videre østover, forbi 300 kV-ledningen og helt inn til Statnetts planlagte Fagrafjell
transformatorstasjon. Foreslått utvidelse strekker seg dermed over et massedeponi som Statnett
har fått konsesjon til å anlegge og vedlikeholde. Konsesjonen er gitt i medhold av energiloven av
Norges vassdrags- og energidirektorat. Statnett har med dette plikt til å ivareta og drifte
massedeponiet, og har sikret stabiliteten i deponiet ved å konstruere det med ulike sikringstiltak.

Videre er transmisjonsnettledningene og Fagrafjell transformatorstasjon avgjørende for
kraftforsyningen inn til Sør-Rogaland og det er etter Statnetts vurdering svært uheldig å tillate
annen arealkrevende virksomhet nært inn til transformatorstasjonen. Statnett arbeider med planer
om videre nettforsterkninger inn til Nord-Jæren og det vil på sikt kunne bli behov for arealer vest for
stasjonen for utvidelse av stasjonsanlegget og/eller framføring av nye kraftledninger.

Statnett fraråder at planområdet utvides og anbefaler at planområdet avgrenses av den
omlagte 300 kV-ledningen Bjerkreim-Stokkeland i vest, og da med minimum 30 meters
avstand til nærmeste strømførende line.

Oppdaterte krav til rystelser

Etter en konkret vurdering av fundamentering og geologiske forhold er nye grenseverdier for
rystelser på 300kV-ledningen Bjerkreim-Stokkeland satt til 25mm/s (jf. forrige uttalelse som er
vedlagt).
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Med vennlig hilsen 

 

   
 

Svein Erik Fjellstad Rune Garberg 
Avdelingsleder – Eiendom og rettigheter Rådgiver 
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Situasjonskart: Varslet forslag til utvidelse av planområde for Kalberg sør masseuttak. 
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Utsnitt fra miljø- transport og anleggsplan for Fagrafjell transformatorstasjon: Statnetts 
konsesjonsgitte massedeponi strekker seg nesten helt bort til 300kV-ledningen Bjerkreim-
Stokkeland.  
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NVE sitt generelle innspel - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 

for Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen - Time kommune - 

Planid 0523.00 

Vi viser til varsel om oppstart datert 03.02.2020. I e-post frå Time kommune datert 03.03.2020 vart vi 

klar over at innspelsbrevet vi sende dykk 28.02.2020 ikkje hadde noko tekst. Me seier oss lei for dette 

og sender dykk no brevet slik det skal vere.  

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum-, 

erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn 

til ved utarbeiding av arealplanar etter Plan- og bygningslova (PBL). Forslagsstillar har ansvaret for at 

desse interessene vurdert i planarbeidet. 

Flaum, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigaste verkemiddelet for å førebygge skader frå flaum, erosjon og skred. 

Plan- og bygningslova og byggteknisk forskrift (TEK17) set tydelege krav til tryggleik mot flaum, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være trong for ei 

detaljert fagkyndig utgreiing av reell fare. Omsyn til klimaendringar skal også vurderast. 

Vassdrag- og grunnvasstiltak 

Det er store allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn. Tiltak som kan føre til skader eller 

ulemper for allmenne interesse, kan utløyse konsesjonsplikt etter Vassressurslova (VRL). Viss det er 

trong for at NVE skal gjere vurdering av konsesjonsplikt av vassdragstiltak i planen, ber vi om at dette 

kjem klart fram i oversendingsbrevet. NVE kan avgjere at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 

dersom vassdragsinteressene er godt nok ivareteke i planen. 

Omsynet til flaum må ein sjå saman med lokal overvasshandsaming. Auka grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir auka del tette flater. Dette bidreg til raskare avrenning og krappare flaumtoppar 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikkje har kapasitet til å ta imot denne auka avrenninga, må det 

planleggast med tilstrekkeleg fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer auken. Dette må gjerast  
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tidleg i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkeleg areal til tiltaka. Se elles informasjon om 

overvatn på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

   

Energianlegg 

Eit vel fungerande system for produksjon og overføring av energi er avgjerande for samfunnet. Planen 

må difor ta omsyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgjevinga. 

Dersom planen er i konflikt med energiinteresser, bør aktuelle energiselskap involverast tidleg   

 

Ved oppstart av planarbeidet rår vi til å nytte følgjande rettleiarar og verktøy: 

 NVE sine karttenester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg. 

 NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innan NVEs saksområder i 

arealplanlegging skildrar korleis desse interessene bør takast i vare i planen, slik at ein unngår 

motsegn.  

 NVE retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar kva flaum- og skredprosessar 

som kan medføre fare, og korleis desse farane bør utgreiast og innarbeidast i planen. 

 NVE si sjekkliste for reguleringsplan kan være eit nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante 

saksområde er vurdert.  

 www.miljokommune.no gjev nyttige tips om handsaming av overvatn i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvatn kan også følgjande publikasjonar frå Norsk Vann vere aktuelle. Norsk 

Vann sin rettleier A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns 

rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan. 

 

Dersom planen har følgjer for NVE sine saksområde, skal NVE ha tilsendt planen ved offentleg 

ettersyn. 

NVE legg til grunn at kommunen vurderer om planen tek i vare nasjonale og vesentlege regionale 

interesser.  I plandokumenta må det gå tydeleg fram korleis dei ulike interessene er vurdert og  

innarbeidd i planen. Alle relevante fagutgreiingar innan NVE sine saksområde må vere lagt ved 

plandokumenta. Vi ber om at alle plandokument vert sendt elektronisk til rX@nve.no. 

 

NVE vil prioritere å gi innspel og uttale til reguleringsplanar der det vert bede om fagleg hjelp til 

konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane datert 29.09.2017 om «NVEs bistand 

og verktøy i arealplanleggingen». Vi ber difor om at det vert skrive tydeleg i oversendingsbrevet til 

NVE kva ein ønskjer bistand til i den enkelte saka. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVE sine saksområde. 

Med helsing 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Turid Bakken Pedersen 

senioringeniør 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rX@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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NVE sitt generelle innspel - Varsel om utvida planområde - 

Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkøyrsel til 

Åslandsvegen - PlanID 0523.00 - Time kommune 

 

Vi viser til varsel om utvida planområde med brev av 11.03.2020.  

NVE har ikkje innspel ut over dei vi gav i brev av 06.03.2020.  

 

Med helsing 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Turid Bakken Pedersen 

senioringeniør 
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 Kontakt saksbehandlar 

 Trond Olav Fiskå, tlf. 51 56 88 69 

  

 

 

  

  

 

Uttale til oppstartsvarsel om detaljregulering for utviding/forlenging av 

eksisterande masseuttak på Søre Kallberg 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid frå Asplan Viak AS. 

 

Saka gjeld oppstartsvarsel knytt til detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkøyrsel til 

Åslandsvegen. Føremålet med planarbeidet er å vidareføre og utvide dagens masseuttak. 

 

Kvernaland-Kalberg-området skal nå gjennom ny kommuneplanprosess basert på nytt planprogram. 

Fylkesmannen meiner derfor at vidare planlegging i området bør leggast på vent og skje i samband 

med kommuneplanprosessen. Drift og eventuell utviding av masseuttak må skje innafor rammene 

som er satt i overordna plan. Det er også viktige verneinteresser i det aktuelle området både knytt til 

miljø-, landbruk og landskap. Etter vår vurdering er den føreslegne utvidinga dermed i vesentleg 

konflikt med regionalt viktige landskaps- og miljøinteresser. Omsyn til ei overordna planlegging gjer 

seg derfor gjeldande med styrke, også med tanke på framtidige løysingar for infrastrukturen i 

området. Fylkesmannen vil derfor rå frå utviding av det eksisterande masseuttaket på dette 

tidspunkt. 

 

Dersom ein likevel vel å gå vidare med den varsla planlegginga, må omsyn til natur- og 

vassdragsinteressene inngå som heilt avgjerande premiss for planarbeidet. Auka djupne i det 

eksisterande uttaket vil kunne påverke grunnvasstanden. Planleggar/kommunen må derfor vurdere 

nøye kva konsekvensar auka djupne kan få, særleg med tanke på uttakets lokalisering innafor 

nedbørsfeltet til verna vassdrag. Området ligg i nær tilknyting til dei verna vassdraga Figgjo og 

Kalberg-bekken/Frøylandsbekken og utviding av masseuttaket vil kunne komme i konflikt med 

desse.  Avrenning frå det eksisterande uttaket i området ut til Kalbergbekken er ei utfordring i dag. 

Det må derfor settast i verk tiltak for å løyse dagens avrenning. Dersom uttaket skal utvidast, må 

tiltak for å unngå avrenning til vassdrag forsterkast ytterlegare.   

 

Vi er også kritiske til ei utviding av masseuttaket austover av omsyn til landskapet. Området er del av 

eit kulturlandskap med stor verdi som består av myr, bekk, kystlynghei og mange kvartær-geologiske 

avsetningar. Ivaretaking og tilpassing til landskapet må derfor vere eit viktig premiss for eventuell 

vidare planlegging. 
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Med helsing 

 

Rune Lian 

seniorrådgivar 

  

 

Trond Olav Fiskå 

seniorrådgivar 
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Time kommune - Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med 
avkjørsel til Åslandsvegen - plan 0523.00 - behov for kulturhistorisk befaring 
 
Vi viser til deres brev mottatt her 04.02.2020. Vi viser også til tidligere korrespondanse med dere i 
forbindelse med varsel om oppstart av plan 0508.00.  
 
Fylkesrådmannen har vurdert varselet om oppstart av regulering som sektormyndighet innenfor 
kulturminnevern.  
 
Automatisk freda kulturminner og behov for kulturhistorisk befaring 
Det er innenfor plangrensen i sør registrert en automatisk fredet gravhaug, id 34826-1. Dersom 
plangrensen ikke kan justeres slik at den aktuelle gravhaugen blir liggende utenfor planforslaget, 
må gravhaugen sikret i plan gjennom hensynssoneregulering (H730) med tilhørende bestemmelse 
som sikrer røysa mot inngrep.  
 
Det går frem av beskrivelsen i Askeladden at avgrensingen av den aktuelle røysa er vanskelig å 
avgjøre pga. tilkjørt stein. Rogaland fylkeskommune ønsker dermed å befare området før vi kan gi 
en endelig uttale til planen. Vi vil ved befaringen også vurdere behovet for ytterligger registreringer, 
først og fremst langs tilkomstveien inn til anlegget.  
 
Kostnadene ved første befaring vil ikke bli belastet tiltakshaver, Det må imidlertid understrekes at 
det kan bli behov for ytterligere arkeologiske registreringer etter denne første befaringen. 
Kostnadene som er forbundet med en eventuell registrering må, med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner § 9, jf. § 10, betales av tiltakshaver.  
 
Vi ber også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av dyrkingsplaner etter 1970, samt 
eventuelle traseer for eksisterende vannledninger, kabler og lignende innenfor planområdet. Slike 
inngrep kan redusere potensialet for bevarte automatisk freda kulturminner.  
 
Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere 
registreringer foreligger og forholdet til automatisk freda kulturminner er avklart.  
 
Vi vil også gjøre tiltakshaver og Time kommune oppmerksom på at flere av kulturminnefeltene på 
Kalberg er oppdatert med ny feltavgrensing. Det er derfor viktig at dere henter ut riktig 
kartmarkering av kulturminnefeltene fra Askeladden, som er det verktøyet fylkeskommunen bruker 
i registrering og oppdatering av kulturminner. Mottatt kart som viser varslet planområdet har nå 
ikke oppdaterte og riktige avgrensinger på flere av kulturminnefeltene på Kalberg.  
 

Seksjon for kulturarv 

Deres referanse: 
 
Dato: 11.03.2020 
Saksnr.: 2020/16165 
Dok.nr.: 4 
Saksbehandler: 
Sikke Viste 
 



 
Høring av planprogram 
Det opplyses i planbeskrivelsen at det ikke er registrert automatisk freda kulturminner innenfor 
planområdet. Dette medfører ikke riktighet. Det er innenfor planavgrensningen i sør, ved krysset 
mellom tilkomstveien og Åslandsvegen, registrert en freda gravhaug med id 34826-1.  
 
Fylkesrådmannen vil understreke at kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap innenfor 
planområdet og i planens influensområde må beskrives og kartfestes. Det er da ønskelig at 
tiltakets konsekvenser for disse visualiseres med illustrasjoner. Avbøtende tiltak må også vurderes 
og eventuelt beskrives. Det er viktig at en utreder konfliktnivået, både når det gjelder indirekte og 
direkte konflikt, i forhold til tiltakets arealdisponering. Dette gjelder også i anleggsfasen og 
anleggsarbeidets innvirkning på kulturminner.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kopi til: 
TIME KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I ROGALAND 

 
  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet. 

Hilsen 
Leif Håvard Lundø Vikshåland 
leder (adm) 
 

Sikke Viste 
rådgiver 
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Time kommune - detaljregulering - masseuttak - Søra Kalberg - plan 523 - 
varsel om utvidet planområde - behov for kulturhistorisk befaring 
 
Vi viser til deres brev datert 11.03.2020 med varsel om utvidelse av planområdet. Vi viser også til 
vårt brev datert 11.03.2020 med varsel om behov for kulturhistorisk befaring.  
 
Fylkesrådmannen har vurdert saken som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.  
 
Da vår uttale datert 11.03.2020 ble sendt hadde vi ikke mottatt varsel om utvidelse av 
planområdet. Vurdering av dette området er dermed ikke kommet med i vårt tidligere brev.  
 
Med bakgrunn i områdets topografi, samt at det ut fra Lidar-data over området ser ut til at det kan 
ligge en stakketuft innenfor planområdet, finner vi det nødvendig å befare området før vi kan gi 
endelig uttale.  
 
Kostnadene ved første befaring vil ikke bli belastet tiltakshaver, Det må imidlertid understrekes at 
det kan bli behov for ytterligere arkeologiske registreringer etter denne første befaringen. 
Kostnadene som er forbundet med en eventuell registrering må, med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 
nr. 50 om kulturminner § 9, jf. § 10, betales av tiltakshaver.  
 
Vi ber tiltakshaver ta kontakt med ansvarlig saksbehandler for å avtale befaring. Vi har imidlertid 
ikke mulighet til å gjennomføre en befaring før etter påsken dette året.  
 
Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere 
registreringer foreligger og forholdet til automatisk freda kulturminner er avklart. 
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Hilsen 
Leif Håvard Lundø Vikshåland 
leder (adm) 
 

Sikke Viste 
rådgiver 
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Time kommune - detaljregulering - masseuttak - Søra Kalberg - plan 523 - 
uttale etter gjennomført befaring 
 
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse, samt vår befaring gjennomført 23.04.2020. Vi 
viser også til påfølgende e-post fra Asplan Viak v/Christian Meyer den 30.04.2020. 
 
Fylkesrådmannen har vurdert saken som sektormyndighet innenfor kulturminnevern, med henblikk 
på forholdet til automatisk freda kulturminner.  
 
Det er innenfor varslet planområdet registrert en automatisk freda gravhaug, id 34826. 
Gravhaugen, inkludert dens sikringssone, er automatisk fredet jf. kulturminnelovens §§ 4 og 6, og 
skal sikres for fremtiden som nasjonalt minnesmerke. Det går videre frem av kulturminnelovens § 3 
at ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk freda kulturminner eller 
fremkalle fare for at dette kan skje, uten at det foreligger et dispensasjonsvedtak etter § 8, 1. ledd.  
 
Tiltakshaver opplyste under befaringen at planområdet, ved den registrerte gravhaugen id 34826, 
vil bli betydelig innskrenket. Fylkesrådmannen mottok i e-post av 30.04.2020 informasjon og 
kartmateriale fra Asplan Viak v/Christian Meyer, som bekrefter at planområdets sørlige del vil gå i 
frisikssonene mot fv. 4424 Åslandsvegen, og i grense for eksisterende veier og veiskråninger. Id 
34826 vil da bli liggende utenfor planområdet.  
 
Område for varslet utvidelse av planområdet ble også befart. Det var før befaringen observert en 
mulig struktur på lidar-data i dette området. Ved befaringen ble det klart at Statnett har satt opp et 
midlertidig mastefeste innenfor området. Det ble under befaringen ikke observert strukturer i 
området. Fylkesrådmannen har også tidligere gjort en overflateregistrering (i perioden 2017-2019) 
av området i forbindelse med Statnetts søknad om oppføring av ny transformatorstasjon på 
Fagrafjell. Det ble ved denne registreringen ikke påvist kulturminner i området.  
 
Med forutsetning av at planområdet reduseres, jf. mottatt kartmateriale den 30.04.2020, har 
fylkesrådmannen ingen merknader til planforslaget. Vi gjør oppmerksom på at vi vurderer de dyrka 
markene ved Åslandsvegen til å ha et potensial for funn av automatisk freda kulturminner under 
dagens markoverflate. Dersom planområdets sørlige del, ved Åslandsvegen, derimot ikke er 
redusert ved offentlig ettersyn, må det påregnes administrativ innsigelse til planforslaget, da 
kulturminnelovens § 9 ikke er tilstrekkelig oppfylt.  
 
Vi vil også understreke at dersom reguleringsplanen skulle komme til å omfatte et større område 
enn det som går frem av varselet, må vi få anledning til å vurdere eventuelle utvidelser av 

Seksjon for kulturarv 

Deres referanse: 
 
Dato: 05.05.2020 
Saksnr.: 2020/16165 
Dok.nr.: 11 
Saksbehandler: 
Sikke Viste 
 



planområdet. 
 
Vi gjør også oppmerksom på at selv om det pr. i dag ikke kjennes automatisk freda kulturminner i 
området som vil omfattes av planen, må eventuelle funn ved gjennomføringen straks varsles 
Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert 
funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
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Time kommune - 523 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med 
avkjørsel til Åslandsvegen - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
 
Vi viser til varsel om detaljreguleringsarbeid for masseuttak og avkjørsel til Åslandsvegen, 
samt forslag til planprogram. 
 
Kommuneplanens arealdel er besluttet gjennomført i to faser, der Kvernaland-
Kalbergområdet nå skal gjennomgå en planprosess basert på nytt planprogram.  
Sentrale spørsmål har vært å avklare vegtraseer, jf. omkjøringsveg Kvernaland og 
Tverrforbindelsen, og å oppnå veiutløsning for næringsvirksomhet slik dette er avsatt i 
kommuneplan/kommunedelplan. Ny næringsvirksomhet i form av kraftkrevende industri er 
brakt inn som et nytt tema, og mulighetene for omfattende omdisponeringer av 
arealbruken vil bli utredet.  
 
Dersom det nå utarbeides / vedtas nye reguleringsplaner kan dette gi begrensninger på 
planleggingsrommet i kommuneplanprosessen. Ny arealbruk der konsekvensene er usikre 
i forhold til det overordna planarbeidet som pågår bør dermed unngås. Vår primære 
anbefaling er derfor at videre detaljplanlegging bør avventes inntil ny kommuneplan er 
ferdigbehandlet. Utvidelse av uttaksområdet kan være kontroversielt også av 
landskapsmessige hensyn. 
 
Det er ønskelig at ressursene i det allerede frigitte arealet utnyttes best mulig, forutsatt at 
dette er forenlig med andre hensyn. Dette gjelder i prinsippet både økt uttaksvolum i 
dybden, og eventuelle tiltak for et bedre driftsopplegg dersom dette er ønskelig ut fra 
samfunnsmål eller bedriftens eget behov. Det er imidlertid uklart beskrevet hva tiltaket kan 
innebære. 
 
Vi tilrår at planprogrammet suppleres eller tydeliggjøres på følgende punkt: 
 

 Økt uttaksvolum må antas å gi forlenget driftstid. Varighet / potensielt uttaksvolum 
må utredes, og konsekvenser for annen sårbar arealbruk bør vurderes, jf. 
eventuelle konflikter med datalagringsindustri som er under utredning. Det framstår 
som uklart i hvilken grad uttaksvolum faktisk økes eller ikke, jf. s. 13 i 
planprogrammet, noe som må presiseres..  

 Økt uttaksvolum ved å gå i dybden vil kunne påvirke grunnvannstanden, jf. 
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beliggenheten i nedslagsfeltet til verna vassdrag. Dette må vurderes. 
 Økt uttak i dybden vil ha betydning for mulig etterbruk, herunder i hvilken grad 

gjenoppfylling kan skje og hvordan kvalitet på returmasse/gjenfyllingsmasse vil 
påvirke framtidige bruksmuligheter. 

 Forurensning – det bør dokumenteres at dagens opplegg for å unngå 
partikkelavrenning til vassdrag fungerer, og at dette også forventes å fungere ved 
utvidet drift, evt. ved å konkretisere overvåkingsprogram. 

 Eventuell utvidelse mot øst vil utfordre kommuneplanens avgrensning, der 
landskapstilpasning har vært en av premissene. Det må sikres at 
landskapsanalysen tar tilstrekkelig hensyn til vurderingene som ligger bak 
nåværende avgrensning.  

 Vegsystem for transport av masser ut og inn i området er diffust omtalt. Ny 
omkjøringsveg forbi Kvernaland er nå tema i kommuneplanarbeidet, og trase 
forventes avklart i løpet av året. For øvrig er tilkobling til overordna vegnett uklart 
framstilt i planprogramdokumentet, og bør inngå som et eget punkt. 

 
 
Samferdsel 
Det påpekes at detaljreguleringen skal videreføre gjeldende plan og i så måte ikke vil 
generere nye konsekvenser for området rundt, ei heller hva angår trafikkbelastning (selv 
ved endring i uttaksdybden). Planarbeidet skal dog også omhandle mulighet for utvidelse 
av uttaksområde mot øst. En slik evt. utvidelse antar vi implisitt vil innebære økt trafikk 
til/fra området. Vi imøteser trafikkvurderingen som skal utarbeides for området (KU), 
herunder evt. behov for tiltak i kryss med fv. 4424.  
 
Det skal legges til rette for ny adkomst til Åslandsvegen 86 og 88 via eksisterende privat 
veg til masseuttaket. Vi tolker dette som at dagens adkomst til 86 og 88 skal saneres.  
 
Det må tas utgangspunkt i at gjennomkjøringsforbudet på fylkesvegen (som det vises til) 
fortsatt vil gjelde.   
 
Vi må ta forbehold om flere merknader når det foreligger et konkret planforslag 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kopi til: 
Time Kommune 
Fylkesmannen i Rogaland 
Statens Vegvesen Region Vest 

 
  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet. 

Hilsen 
Leif Håvard Lundø Vikshåland 
rådgiver 
 

Lars Olav Tjeldflaat 
seniorrådgiver 
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Deres ref.: Vår ref.: Dato:
612069-04 19/150 - 36 / KJOMAR 17.03.2020

Svar på Varsel om utvidet planområde 11.03.2020, Time kommune

Vi viser til deres brev av 11.03.2020 angående overnevnte sak.

Vi gjør oppmerksom på at IVAR har hovedvannledning Ø1400 innenfor planområdet. Det bes om
at det knyttes en hensynssone (H410 Infrastruktursone) til vannledningen på 10m til hver side, målt
fra senter rør.

IVAR ber om at bestemmelsene for planid. 157 i Time kommune videreføres.

Hensynssonen skal ha følgende bestemmelser:
«Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller andre anlegg, gjelder også
påfylling av masser. Unntatt fra bestemmelsene er bygg eller konstruksjoner knyttet til
vannledningen eller regulert veganlegg. Sprengningsarbeid er ikke tillatt. Det må utvises stor
forsiktighet ovenfor vannledningen ved grave- og sprengningsarbeider i nærheten av
vannledningen. Planer for graving og legging av kabler i hensynssonen skal forelegges
ledningseier, før endelig behandling i kommunen.»

Legger med kartutsnitt som viser ledningens beliggenhet.

Vennlig hilsen

John Larsen
Disiplinleder ved Kart og dokumentasjon Marianne Kjos

Dokumentasjonstekniker plan/utbygging

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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Høringsuttalelse til planoppstart, varsel om utvidet planområde, 
detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg - plan 0523 
Det vises til deres brev vedrørende planoppstart for utvidelse og detaljregulering for masseuttak på 
Søra Kalberg, Time kommune – plan 0523. Høringsfristen er 27.03.2020 og vår uttalelse er med 
dette gitt innen fristen. 
 
Lyse har ingen kommentar utover den generelle informasjon som følger. 
 
Flytting av eksisterende infrastruktur  

Dersom planen utløser behov for å flytte eksisterende infrastruktur må det settes av areal/plass til 
ny trase, nettstasjon/noderom/energisentral, kabelskap mv. Ny trase/plassering må avklares med 
Lyse, og det må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det Lyse har for eksisterende 
infrastruktur.  
 
Avstandskrav til nettstasjoner  

Nybygg må planlegges slik at brannkrav blir ivaretatt. Ta kontakt med Lyse for å få informasjon om 
oljemengde og ventiler i nettstasjon.   
  
Adkomst 

Det må ikke iverksettes tiltak som forringer adkomst til våre anlegg.  
 
Terrengendringer 

Det må ikke iverksettes tiltak som fører til endring av overdekning over kabler/rør eller redusert 
høyde opp til luftledninger.   
 
Bebyggelse over rør- og kabeltrase 

Det er viktig at det ikke planlegges eller starte bygging over rør- og/eller kabeltrase. Det er 
byggeforbud sone på hver side av kabel/rør. Bredden på byggeforbudssonen/byggeforbudsbeltet 
varierer etter type kabel/rør. Ta kontakt med Lyse for å få informasjon om byggeforbudsbeltet.  
 
 

 



Kart 

Dersom en trenger kart over Lyse sin infrastruktur i forbindelse med planlegging og prosjektering, 
så kan det bestilles uten kostnad. Bruk skjema for gravemelding, og oppgi i beskrivelsesfeltet at en 
trenger data for prosjektering. www.lysenett.no/byggeoggrave  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Lyse Elnett AS 

 
Jarl Hoogstad 
Utbyggingskoordinator 
 
 
 
Kopi: post@time.kommune.no 
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