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Dønnesfjord Vindpark AS. Vedtak om samtykke til forhåndstiltredelse
for nødvendig bianlegg for Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik
kommune, Finnmark fylke.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 20.11.2018 fra Dønnesfjord Vindpark
AS om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for nødvendig grunn og rettigheter for
etablering av nødvendig bianlegg for Dønnesfjord vindkraftverk i Hasvik kommune. Eiendommen det
ble søkt om ekspropriasjon og bruksrett til nødvendig infrastruktur til, ligger på Sørøya i Hasvik
kommune, gnr./bnr. 7/7. Vi viser videre til anmodning av 26.4.2019 om å fatte vedtak om
forhåndstiltredelse for bygging og drift av ovennevnte anlegg, og kopi av skjønnsbegjæringen av
25.4.2019.
Dønnesfjord Vindpark AS ble 24.4.2019 meddelt konsesjon og samtykke til ekspropriasjon for
ovennevnte anlegg og framsatte skjønnsbegjæring til Hammerfest tingrett den 25.4.2019. Søknaden om
forhåndstiltredelse ble sendt på høring til berørte parter samtidig med høringen av konsesjons- og
ekspropriasjonssøknaden.
Advokat Anne Beldo anfører, på vegne av grunneierne, at vilkårene for forhåndstiltredelse ikke er
tilstede, fordi det ikke er begjært skjønn, og fordi det ikke foreligger urimelig tidhefte å vente til
skjønnskravet er fremsatt, jf. oreigningslova § 25 første ledd.
Det er av betydning å komme i gang med tiltaket før det foreligger rettskraftig skjønn. Konsesjonær har
behov for å starte opp installasjonsarbeidene sommeren 2019, og snarlig tilgang til kaianlegget, med
påfølgende oppgraderingsarbeider, er en absolutt forutsetning for at turbiner og annet utstyr kan mottas
og installeres iht. tidsplan.
I denne saken og på bakgrunn av den vurderingen NVE har gjort av tiltaket finner NVE grunn til å gi
forhåndstiltredelse. Med hjemmel i lov om oreigning av fast eigedom av 25. oktober 1959
(ekspropriasjonsloven) § 25 gir NVE samtykke til forhåndstiltredelse, slik at Dønnesfjord Vindpark AS
kan iverksette eiendomsinngrep i samsvar med vårt vedtak om samtykke til ekspropriasjon av 24.4.2019.
Det er en forutsetning for samtykket at Dønnesfjord Vindpark AS i nødvendig utstrekning opptar
fortegnelse over eiendomsinngrepene og over hva som blir fjernet fra eiendommene, jf.
ekspropriasjonsloven § 25, andre ledd.
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Vedtak om forhåndstiltredelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det
tidspunktet underretningen er kommet frem til parten, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal
være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
Vedlagt følger et brev for orientering om vedtaket. NVE ber om at dette så snart som mulig blir sendt til
berørte grunneiere/rettighetshavere, sammen med en kopi av forhåndstiltredelsen. Vi ber om en
bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.
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