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Samtykke til ekspropriasjon til endringer i Tronsholen
transformatorstasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad om samtykke til ekspropriasjon av 18.
oktober 2018 fra Lyse Elnett AS.
NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor
angitte anlegg, utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse
for vedtaket viser NVE til notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag.
I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 (ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19, og
bemyndigelse gitt ved kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved Lyse Elnett tillatelse til å kreve nødvendig
grunn og rettigheter avstått i Sandnes kommune i Rogaland fylke for bygging/drift av anlegg i
forbindelse med bygging av ny koblingsstasjon i Tronsholen transformatorstasjon.
Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:


Kraftledningsgaten. Nødvendig areal for framføring av kraftledningen, inkludert mastefester.
Klausuleringsbeltet utgjør en inntil 33,4 meter bred trasé for luftledning og ca. 10 meter for
jordkabel. Skjøtegrop for kabel vil ha en klausulert sone på 100 m2.



Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og
transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og
lednings-/stasjonsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til ledningsanleggene og
terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder rydding av skog som er til hinder for
anleggsaktiviteten og for landing med helikopter.



Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser. (Bruksretten til riggplasser bortfaller når anlegget
er satt i drift).



Midlertidige anleggsveier.

Anleggene skal i det vesentlige være som vist på kart i målestokk 1:2 000 merket «Nytt GIS-anlegg i
Tronsholen – Oversikt alle tiltak – Plottet dato: 15.10.2018». Kartet er vedlagt anleggskonsesjonen av i
dag (NVE-ref. 201601599-9).
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NVE forutsetter at Lyse Elnett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte
grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes også at Lyse Elnett underretter
grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vi ber om at
vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning sendes til grunneiere og rettighetshavere snarest.
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal være
skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk
oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf.
ekspropriasjonsloven § 16.

Med hilsen

Rune Flatby
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