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Zephyr AS. Innvordfjellet vindkraftverk. Ekspropriasjonstillatelse.
orges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 15.05.2010 om ekspropriasjon til
nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av Innvordfjellet vindkraftverk med tilhørende
infrastruktur.
NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at de samfunnsmessige fordeler som vinnes ved anleggene
utvilsomt må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som påføres andre. NVE vil på
denne bakgrunn gi Zephyr AS ekspropriasjonstillatelse for å kreve avstått grunn og nødvendige
rettigheter for bygging og drift av Innvordfjellet vindkraftverk. NTE Nett AS gis samtidig
ekspropriasjonstillatelse, for å kreve avstått grunn og nødvendige rettigheter for bygging og drift av
tilhørende nettilknytning, som blant annet inkluderer bygging og drift av en ca. 34 km 66 kV
kraftledning fra Innvordfjellet vindkraftverk til Daltrøa transformatorstasjon via nye Solheim
koblingsstasjon. De vurderinger som er gjort i saken og den nærmere begrunnelse for vedtaket fremgår
av bakgrunnsnotat 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 Flatanger og Namdalseid kommuner i
Nord-Trøndelag fylke nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av Innvordfjellet
vindkraftverk med tilhørende infrastruktur. Liste over berørte grunneiere/rettighetshavere for
planområdet fremgår av tabell 8 i kapittel 9 «Berørte eiendommer» i konsesjonssøknaden av 15.05.2010.
Det er en forutsetning at det ved etablering av anlegget tas tilbørlig hensyn til jord- og skogbrukets,
friluftslivets og grunneiernes/rettighetshavernes interesser. Det vises i denne forbindelse til de innkomne
uttalelser og NVEs vurderinger i notatet ”Bakgrunn for vedtak” av i dag.
Det forutsettes at konsesjonær underretter grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen,
jf. forvaltningslovens kap. V. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om
klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter.
Dette vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 26. januar 2015. Klagefristen er
utvidet utover tre uker, jamfør forvaltningsloven kapittel VI, på grunn av juleferien. En eventuell klage
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. NVE foretrekker
elektronisk oversendelse til den sentrale e-postadressen nve@nve.no.
Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra rettskraftig vedtak, jf.
oreigningsloven § 16.
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