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Norsk Vind Egersund AS - NVEs vedtak om ekspropriasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 6.7.2007 og 15.5.2015 fra Norsk Vind
Egersund AS om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for bygging av veier, riggområder og
kraftledning knyttet til Egersund vindkraftverk.
NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at de samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor
angitte anlegg, utvilsomt må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som påføres
andre. NVE vil på denne bakgrunn gi Norsk Vind Egersund AS tillatelse til å kreve avstått grunn og
nødvendige rettigheter for bygging og drift av Egersund vindkraftverk med nettilknytning og øvrig
infrastruktur. De vurderinger som er gjort i saken og den nærmere begrunnelse for vedtaket fremgår av
«Bakgrunn for vedtak» av 1.12.2011 og brev til Norsk Vind Egersund AS av i dag.
I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959, § 2 nr. 19, og bemyndigelse gitt ved
kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved tillatelse til å kreve avstått i Eigersund kommune i Rogaland
fylke nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av Egersund vindkraftverk med
nettilknytning og øvrig infrastruktur. Tillatelsen omfatter alle rettigheter som er nødvendige for å
bygge og drive anleggene som er beskrevet i søknaden av 15.5.2015, herunder vindturbiner, 132
kV kraftledning mellom vindkraftverket og Kjelland transformatorstasjon, 22 kV kabler innenfor
planområdet, adkomstveier og riggområder. Tillatelsen gis i henhold til grunneierlistene i
søknadsdokumentet av 15.5.2015 og anleggskonsesjonen av i dag.
Det er en forutsetning at det ved etablering av anlegget tas tilbørlig hensyn til jord- og skogbrukets,
friluftslivets og grunneiernes/rettighetshavernes interesser - i den utstrekning dette anses teknisk og
økonomisk forsvarlig. Det vises i denne forbindelse til de innkomne uttalelser og NVEs vurderinger i
notatet ”Bakgrunn for vedtak” av 1.12.2011
Det forutsettes at konsesjonær underretter grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen,
jf. forvaltningslovens kapittel V. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger blant annet
om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter.
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI.
En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til den sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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Side 2

Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra rettskraftig vedtak, jf.
oreigningsloven § 16.
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