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Lyse Elnett AS – Vedtak om overføring av anleggskonsesjon for
nettstasjon tilknyttet Vardafjellet vindkraftverk
Lyse Elnett AS har i brev av 30.01.2020 søkt om overføring av nettstasjonen tilknyttet Vardafjellet
vindkraftverk, fra gjeldende anleggskonsesjonen meddelt Vardafjellet Vindkraft AS av 09.08.2019,
kulepunkt 2. (NVE ref. 200803409-136). Den aktuelle nettstasjonen ble vedtatt flyttet i NVEs vedtak av
10.12.2019 (NVE ref.: 200803409-155).
Nettstasjonen ligger i Sandnes kommune, Rogaland fylke. Transformator med omsetting 0,4/22 kV og
koblingsanlegg eies av Lyse Elnett, og er lokalisert i deres del av nettstasjonen. Lyse Elnett er
områdekonsesjoner for det aktuelle området, jf. energiloven § 3-2.
Lyse Elnett oppgir at lokaliseringen av nettstasjonen er valgt i samråd mellom Vardafjellet Vindkraft AS
og dem, og er begrunnet med at Lyse Elnett på sikt vil forsyne kunder i nærområdet fra denne. Videre
opplyser de at overføringen av nettstasjonen ikke vil gi endrede virkninger sammenlignet med
konsesjonsgitt løsning som meddelt Vardafjellet Vindkraft AS. Konsesjonær for vindkraftverket vil
fortsatt ha en del av nettstasjonen til bruk som kontrollrom etter overføringen og Lyse Elnett skriver at
det ikke vil være behov for konsesjon for dette.
NVEs vedtak om flytting av nettstasjonen av 10.12.2019 er påklaget som følge av nærhet til bebyggelse
mm. NVEs vedtok 31.01.2020 endret detaljplan for Vardafjellet vindkraftverk. Også dette vedtaket ble
påklaget, og vedtakene ble sendt til felles behandling i Olje- og energidepartementet (OED) i brev av
24.03.2020. OED avgjorde begge sakene i vedtak av 01.07.2020. Klagene ble ikke tatt til følge. NVE
har avventet behandlingen av søknaden om overføring av nettstasjonen til klagebehandlingen av nevnte
vedtak er ferdigstilt.
NVEs vurdering og vedtak
NVE konstaterer at den aktuelle nettstasjonen er endelig konsesjonsgitt og etablert, og at Lyse begrunner
overføringen med at denne på sikt vil bli en viktig del av den lokale energiforsyningen. NVE legger til
grunn at dette er en nettstasjon som både bygningsmessig og omsetningsmessig normalt bygges i
medhold av Lyse Elnetts områdekonsesjon, jf energiloven § 3-2. Historikken i saken tatt i betraktning
finner NVE det rasjonelt å overføre konsesjonen til områdekonsesjonen, som omsøkt.
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Side 2

I medhold av energiloven § 3-1 overdras herved konsesjon for den aktuelle nettstasjonen fra
Vardafjellet Vindkraft AS anleggskonsesjon, datert 09.08.2019 med vedtatte flytting i vedtak av
10.12.2019, til Lyse Elnett AS områdekonsesjon.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 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 vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
Med hilsen

Rune Flatby
Direktør
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