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Oversendelse av klager på tilknytning av Gilja vindkraftverk til Oljeog energidepartementet for behandling
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt fire klager med klagerett på
konsesjonsvedtaket for ny 132 kV kraftledning Gilja–Seldal og fortsatt drift av 132 kV Seldal–
Tronsholen. Ledningene er planlagt å gi tilknytning for Gilja vindkraftverk.
NVE kan ikke se at det er kommet frem vesentlige forhold i klagene som gjør at vi vil omgjøre
eller oppheve vedtaket. Saken sendes herved til Olje- og energidepartementet for endelig
behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Bakgrunn
NVE ga 11.1.2019 anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Lyse Elnett for å bygge og drive en
ny 132 kV kraftledning Gilja–Seldal i Gjesdal og Sandnes kommuner i Rogaland fylke. Fra Seldal er det
gitt tillatelse til Lyse Elnett for å fortsatt drive eksisterende 132 kV kraftledning til Tronsholen
transformatorstasjon. Dette er en del av eksisterende 132 kV ledning Lyse–Tronsholen 2, der
strekningen mellom Seldal og Lysebotn var planlagt revet i forbindelse med nye 420 kV-ledningen
Lyse–Fagrafjell.
Den nye 132 kV-kraftledningen Gilja–Seldal vil, sammen med eksisterende 132 kV kraftledning videre
til Tronsholen, være nødvendig for å kunne gi nettilknytning for Gilja vindkraftverk. Den nye ledningen
gjør det mulig å tilknytte og idriftsette vindkraftverket med 135 MW innen elsertifikatfristen i 2021.
Den nye ledningen vil de første årene kun være tilknytning for vindkraftverket, men vil på sikt erstatte
eksisterende 50 kV-ledninger til Gilja.
I dette brevet har NVE sammenfattet og kommentert klagene som er blitt fremsatt. For øvrig viser vi til
notatet «Bakgrunn for vedtak» av 11.1.2019, ref. NVE 201106323-77, for beskrivelse av
saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av innkomne merknader og NVEs vurderinger.
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Klager
NVE har mottatt tre ulike klager på vedtaket fra klagere som anses å ha rettslig klageinteresse.
Ytterligere én klager er vurdert til ikke å ha rettslig klageinteresse og er orientert om dette i vedtak av i
dag.
Følgende klagere som har påklaget NVEs vedtak vurderes å ha rettslig klageinteresse i saken:


Gjesdal kommune



Torbjørn Eriksen



Jørn Erik Espedal og Merethe Rage Aasvold

Gjesdal kommune har klaget på anleggskonsesjonen. Torbjørn Eriksen klager på anleggskonsesjon om
videre drift, og omfattes ikke av ekspropriasjonstillatelsen. Espedal/Aasvold har ikke spesifisert hvilket
vedtak de har klaget på, men NVE legger likevel til grunn at de som berørte grunneiere/rettighetshavere
har klaget på både anleggskonsesjonen og ekspropriasjonsvedtaket. Siden også ekspropriasjonsvedtaket
er påklaget, så vil ikke ettårsfristen for å begjøre skjønn etter oreigningslova § 16 bortfalle før etter
endelig vedtak i Olje- og energidepartementet.
Sammenfatning av klager
Under følger en sammenfatning av de innkomne klagene fra klagere som er vurdert å ha klagerett. Alle
sakens dokumenter inkludert klagene gjøres også tilgjengelig for Olje- og energidepartementet i
elektronisk versjon.
Gjesdal kommune klaget på vedtaket i brev av 6.2.2019. NVEs tillatelse er behandlet i kommunestyret
4.2.2019, som har fattet følgende vedtak:
«Gjesdal kommune påklager Norges vassdrags- og energidirektorat sitt vedtak datert 11.1.2019 om
konsesjon til Lyse Elnett for ny 132 kV kraftledning Gilja–Seldal. For begrunnelse av klagen vises det
til vurderinger gjort i saksutredningen. Det vises særlig til at Gjesdal kommunes tydelige krav om at
kryssing av Ragsvatnet må skje ved bruk av undervannskabel, ikke er hensyntatt i Norges vassdrags- og
energidirektorat sitt vedtak.
Av hensyn til Fred Olsen Renewables sin tidsplan for utbygging av Gilja vindkraftverk ber vi Olje- og
energidepartementet gjennomføre en rask klagebehandling.»
I saksgrunnlaget viser kommunen til at de har planer og ønsker om å vokse som reiselivskommune, der
Rv. 45 går gjennom landskapsrommet ved Ragsvatnet. De mener et luftspenn over vatnet vil ødelegge
det vakre landskapet, og at NVE ikke har vurdert dette forholdet opp mot reiseliv i sitt vedtak. Gjesdal
kommune ønsker at ledningen legges som sjøkabel i Ragsvatnet for å unngå master og luftspenn i dette
området.
I saksgrunnlaget viser Gjesdal kommune videre til at et luftspenn over Ragsvatnet vil medføre risiko for
fuglekollisjoner. Kommunen kan ikke se at NVE har vurdert kostnaden ved sjøkabel over Ragsvatnet
opp mot at det her er en innflyvningskorridor for overvintrende sangsvaner og rovfugler. Kommunen
mener at fuglekollisjoner som følge av luftspennet ikke har vært vurdert av NVE, og at det er en
saksbehandlingsfeil at virkningene ikke er vurdert etter naturmangfoldloven § 7.
Torbjørn Eriksen klaget på vedtaket i e-post av 31.1.2019. Eriksen klager på tillatelsen til fortsatt drift
av 132 kV Seldal–Tronsholen. Han opplyser at han har kontrakt med Østerhus om å bygge ut 30
enheter, men at ledningen beslaglegger den aktuelle eiendommen.
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Jørn Erik Espedal klaget på vedtaket i e-post av 8.2.2019. Merethe Rage Aasvold (datter av avdøde
Signe Rage Netland) slutter seg til klagen i e-post av 10.2.2019. Det samme gjorde Nils Reime i
entreprenørselskapet Nils Reime Maskin AS i e-post av 11.2.2019. Espedal og Aasvold (Neteland) er
eiere av henholdsvis eiendommene 36/1 og 36/2 i Gjesdal kommune. De blir berørt av traséalternativ
2CG.
Bakgrunnen for klagen er at det i dag drives masseuttak på eiendom 36/1, og at det er potensiale for nye
konsesjoner, etappe 4 (på 36/1) og etappe 5 (på 36/2), i fremtiden.
En ny kraftledning og master vil legge begrensing på uttak av løsmassene på etappe 4 ved at en mast blir
stående på løsmassene som skal tas ut, se kart med avmerkede ledninger og master under. En
kraftledning over masseuttaket vil også være til hinder for den daglige driften ved bruk av store
anleggsmaskiner. Det er ikke drift på eiendom 36/2 per dags dato, men det er dokumentert god
fjellkvalitet. Klagerne mener at en kraftledning og master over området merket som etappe 5 vil
ødelegge for muligheten for uttak av fjellmasser her i fremtiden.
Hvis det foreslåtte traséalternativet 2CH (vist på kartet under) ikke er aktuelt, så mener de at
trasealternativ 2CE/E vil være et mye bedre alternativ for massetaket enn traséalternativ 2CG. De andre
traseene gir mindre konflikt med masseuttaket som er i drift, samtidig som uttak av løsmasser på etappe
4 og fjellmasser på etappe 5 vil være mulig i fremtiden. Det vil også være mye lettere å opparbeide
områdene som de nye mastene skal stå på langs veien før ledningen blir bygget.
Klager opplyser i tillegg at det er stor rasfare i området der masten på eiendom 36/1 er planlagt.

Kartet viser arealer det er gitt konsesjon til massetak for (etappe 1,2,3) og mulige fremtidige utvidelser i etappe 4
og 5.
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Kartet viser planlagte masteplasseringer på arealene i etappe 4 og 5.

Kartet viser alle traseene ved Rage, herunder trasé 2CH, som klager ønsker.

Lyse Elnetts kommentarer til innkomne klager
Klagene er i henhold til forvaltningsloven § 33 sendt Lyse Elnett til uttalelse i e-poster av 6.2.2019,
8.2.2019 og 11.2.2019. Lyse Elnett kommenterte klagene i e-post av 22.2.2019.
Kommentar til klage fra Gjesdal kommune
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Lyse Elnett bekrefter at det ikke er gjort en detaljert vurdering av sjøkabel i Ragsvatnet. Ragsvatnet er
40 meter dypt, med antatt krevende bunnforhold, slik at traseen vil bli en annen enn for en luftledning.
Antatt merkostnad vil være 10–20 MNOK sammenlignet med luftspenn.

Lyse Elnetts utkast til mulig sjøkabeltrasé vises med rød strek.

Lyse Elnett informerer videre at sjøkabler gir lange reparasjonstider og høye reparasjonskostnader.
Alminnelig forbruk i Giljaområdet har reserve i 50 kV-nettet (i dag) eller i 22 kV-nettet (når begge
eksisterende 50 kV ledninger er revet rundt 2030). Utfall av sjøkabelen vil derfor innebære tapt
produksjon fra vind- og vannkraft, og eventuelt redusert forsyningssikkerhet i en periode der annet nett
er tatt ut for reparasjon.
Når det gjelder landskapsmessige virkninger av et luftspenn over Ragsvatnet, påpeker Lyse Elnett at det
allerede er en rekke tekniske inngrep i området rundt Ragsvatnet, blant annet flere masseuttak og planer
om å utvide disse. Sjøkabel over Ragsvatnet kan gi behov for omlegging av konsesjonsgitt
luftledningstrasé. Dette kan utløse flere mastepunkt enn planlagt, samt flere vinkelpunkt, noe som kan
gjøre tiltaket mer synlig. Lyse Elnett registrerer at Fylkesmannen i Rogaland ikke hadde vesentlige
innspill knyttet til naturmangfold ved en kryssing av Ragsvatnet i luftspenn.
Kommentarer til klage fra Espedal/Aasvold
Lyse Elnett har i dialog med grunneier revurdert planlagte masteplasseringer på eiendom 36/1, hvor det
hentes ut løsmasser i dag, og kommet frem til en masteplassering som legger minst mulig beslag på
utnyttbare løsmasser. Masteplasseringen vil fortsatt være til hinder for planer for fase 4, og for fase 5
som berører eiendom 36/2. Eventuelle kostnader knyttet til tapt fremtidig inntekt er ikke tallfestet.
Lyse Elnett viser til at traséalternativ 2CH vil redusere eventuell konflikt med utvinning av løsmasser,
men tar til etterretning at NVE etter en samlet vurdering valgte å gi konsesjon til alternativ 2CG.
Lyse Elnett kommenterer i epost av 18.3.2019 mulighetene for å justere på trasé 2CG slik at virkningene
for massetaket reduseres. De informerer at det opprinnelig var planlagt en mast M77, men at M78 senere
be flyttet nærmere grustaket, slik at M77 kunne tas ut av planene. Plasseringen av mastene M74, M75 og
M76 (som alle berører fase 5) er låst på grunn av terrenget. Lyse Elnett vurderer det som lite sannsynlig
at det er mulig å fjerne en av disse mastene eller å kompensere masteplasseringene med høyere master.
En eventuell forskyvning av traseen vil kreve at det introduseres i hvert fall to nye vinkelmaster mellom
fjordspennbukkene (M72) og M80. Dette medfører økte kostnader og mer synlighet, uten at dette er
konkretisert nærmere.
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Kartet viser opprinnelig planlagte masteplasseringer ved massetaket. Kilde: Lyse Elnett.

Kommentarer til klage fra Torbjørn Eriksen
Lyse Elnett informerer om at ledningen Lyse–Tronsholen 2 ble bygget i 1957, og at prosessen ved
etablering ble gjennomført etter datidens regelverk. Konsesjon til etableringen ble gitt av Norges
Vassdrags- og elektrisitetsvesen 26. mai 1955. Industri-, Håndverk- og Skipsfartsdepartementet ga 21.
august 1954 tillatelse til at Lyse Kraftverk krever avstått det som trengtes av grunn og rettigheter for
kraftledningen. Skjønn ble fastsatt i Ryfylke skjønnsrett i juni 1955, med overskjønn fastsatt i november
1955.
NVEs vurdering av innkomne klager
NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningslovens § 33. NVE kan oppheve eller endre vedtaket
dersom NVE finner klagene begrunnet, alternativt oversende klagene til Olje- og energidepartementet
for endelig avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise en klage dersom
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.
NVE mottok totalt fire ulike klager på vedtaket innen klagefristen, hvorav tre tilfredsstiller vilkårene for
klagerett i forvaltningslovens kapittel VI. NVE har følgelig forberedt disse klagene i tråd med
forvaltningsloven § 33. Klageren som NVE vurderte til ikke å ha rettslig klageinteresse er tilskrevet i
eget brev av i dag. Dette gjelder klagen fra Ådne Lima, som ikke er direkte berørt av tillatelsene.
I klagen fra Jørn Erik Espedal opplyses det at klagen er på vegne av Espedal selv og Anne Marie
Aasvold. Aasvold bekrefter i epost av 10.2.2019 at hun stiller seg bak klagen. Likeledes opplyser Nils
Reime i Nils Reime Maskin AS i e-post av 11.2.2019 at de støtter klagen. NVE vurderer at sistnevnte
ikke er en egen klage, men en støtteerklæring til den allerede innsendte klagen. Siden klagegrunnene er
de samme, anser NVE dette om én og samme klage.
Ifølge NVEs kart er Torbjørn Eriksen grunneier av eiendommene 33/706, 33/427 og 33/25.
Eiendommene befinner seg nært inntil eller blir direkte berørt av dagens ledning Lysebotn–Tronsholen
2, som er planlagt å bli Seldal–Trosholen med den nye konsesjonen. Der ledningen berører klagers
eiendommer går den på samme masterekke som ledningen Lysebotn–Tronsholen 1.
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Kartene viser eiendommene 33/706 (øverst til venstre), 33/427 (øverst til høyre) og 33/25 (nederst).
Klagegrunnene
NVE kommenterer forhold som klagerne anfører, og som ikke tidligere er vurdert, og forhold som vi
mener bør utdypes nærmere.
Klage fra Gjesdal kommune
Gjesdal kommune klager på at det ikke er gitt konsesjon til å bygge ledningen Gilja–Seldal med sjøkabel
over Ragsvatnet. Klagen begrunnes med at et luftspenn over vatnet vil ødelegge landskapet, noe som vil
være negativt siden Gjesdal kommune ønsker å vokse som reiselivskommune. Gjesdal kommune mener
NVE ikke har vurdert virkningene av luftspennet for reiseliv. I notatet «Bakgrunn for vedtak» av
11.2.2019 har NVE vurdert virkningene av den planlagte kraftledningen. I kapittel 3.2.7 i har NVE gjort
en konkret vurdering av Gjesdal kommunes innspill om sjøkabel over Ragsvatnet. NVE viste til
Nettmeldingen (Meld. St. 14 (2011-2012)), som inneholder føringer for når kraftledninger kan legges
som jord- eller sjøkabel. NVE vurderte de tre alternative traseene på delstrekningen Morka–Dammen,
som alle er teknisk mulige, og som har noe ulike virkninger for private og allmenne interesser.

Side 8

I kommentarer til klagen har Lyse Elnett skissert et mulig sjøkabelanlegg over Ragsvatnet. NVE
vurderer en merkostnad på 10–20 MNOK som betydelig. NVE er også enig med Lyse Elnett i at
reparasjonstiden for sjøkabler er lengre enn for luftledninger, og at dette kan medføre lengre utetider for
kraftproduksjonen som er tilknyttet ledningen. NVE vurderer at en sjøkabel vil være et mindre synlig
inngrep i landskapet enn det konsesjonsgitte luftspennet, selv om kabelanlegget krever at det bygges
flere vinkelpunkter og kabelendemaster. Vinkelmaster er kraftigere enn bæremaster og vil derfor være
mer synlige, mens kabelendemaster med endemuffer for sjøkabler vil være godt synlige der de vil stå i
vannkanten. Et luftspenn vil dermed være et mer synlig anlegg sett fra avstand, mens forskjellene sett fra
kortere avstand vil være mindre. NVE er også enig med Lyse Elnett i at eksisterende inngrep i området
rundt Ragsvatnet gjør at dette området ikke fremstår som spesielt sårbart for nye tekniske inngrep. Etter
en samlet vurdering vurderer NVE at dette ikke er et tilfelle hvor Nettmeldingen åpner for at
kraftledninger kan bygges som kabel. NVE vurderer at fordelene med sjøkabel over Ragsvatnet ikke er
større enn ulempene og kan dermed ikke forsvare merkostnaden det medfører.
I kapittel 3.2.1 har NVE vurdert visuelle virkninger av ledningen, dvs. virkninger for landskap,
kulturmiljø, friluftsinteresser og andre interesser som kan bli visuelt berørt, herunder reiseliv. NVE
vurderer at 2CH vil være den mest synlige av traseene på delstrekningen Morka–Dammen. Alternativ
2CG vil være noe mindre synlig, siden traseen opp til Dammen er mer tilpasset terrenget. Trasé 2CE/E
samler inngrepene på en bedre måte, og NVE vurderer at traseen langs den sørlige lisida er lite
fremtredende. I NVE anser at hensynet til reiseliv er tilstrekkelig vurdert, og viser til at det ble gitt
konsesjon til alternativ 2CG etter en samlet vurdering av virkningene av de ulike alternativene, jf.
kapittel 4.1.1.
Gjesdal kommune sier i klagen at de ikke kan se at NVE har vurdert kostnaden ved sjøkabel over
Ragsvatnet opp mot risikoen et luftspenn gir for fuglekollisjoner. De mener videre at det er
saksbehandlingsfeil at NVE ikke har vurdert risiko for fuglekollisjoner av luftspennet, jf.
naturmangfoldloven § 7. NVE viser til at fuglekollisjoner inngår i NVEs vurdering av om at det ikke
foreligger tilstrekkelig grunnlag for å vurdere sjøkabel over Ragsvatnet, jf. Nettmeldingens føringer.
Naturmangfoldloven § 7 krever at «prinsippene i §§ 8–12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet». NVE viser til at hensynene i naturmangfoldloven §§ 8–12 er vurdert i
kapittel 3.2.4, side 39–42. Risiko for fuglekollisjoner som følge av den planlagte ledningen er et av flere
tema som er vurdert. NVE har samtidig i en samlet vurdering i kapittel 4.1.1, vektlagt at konsesjonsgitt
trasé 2CG er den traseen som gir minst risiko for fuglekollisjoner inn mot Rastjørna naturreservat.
Oppsummert viser NVE til at forholdene som Gjesdal kommune anfører i klagen er vurdert i forbindelse
med konsesjonsbehandlingen av Lyse Elnetts søknad. NVE ser ikke at klagen gir grunnlag for å endre
vedtaket av 11.1.2019.
Klage fra Espedal og Aasvold
Ledningens virkninger for stein- og sandressurser er behandlet i kapittel 3.2.5 i notatet «Bakgrunn for
vedtak», blant annet for massetaket på eiendommene 36/1 og 36/2. Klagerne har også sendt inn
høringsuttalelser til søknad og tilleggssøknad. På den aktuelle strekningen er det søkt om tre ulike
traseer – alternativ 2CG, 2CH og 2CE/E. I konsesjonsvedtaket har NVE lagt til grunn at trasé 2CG kan
legge begrensninger på massetaket ved Rage i form av driftsulemper for dagens massetak og eventuell
fremtidig arealbeslag, men at dette vil ha små virkninger for massetaket. NVE vurderte også at trasene
2CE/E og 2CH vil ha henholdsvis ubetydelige og ingen virkninger både i dagens situasjon og ved
fremtidige utvidelser.
Lyse Elnett bekrefter i e-post av 13.3.2019 at den vestlige av de to gulmerkede mastene i kartet under
kan komme i konflikt med dagens driftskonsesjon og eventuell fremtidig utvidelse i fase 4 (løsmasser),
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mens den østre av de to gulmerkede mastene kan komme i konflikt med eventuell utvidelse i fase 5
(fjellmasser). Også mastene øst for de to gulmarkerte kan komme i konflikt med fase 5. Lyse Elnett
informerer i e-post av 18.3.2019 at det finnes små muligheter for å justere på masteplasseringene.

Kart over trasé 2CG. Kilde: Lyse Elnett

Lyse Elnett viser i e-post av 11.3.2019 til at de generelt ikke ønsker anleggsaktivitet under
kraftledninger av hensyn til ledningens driftssikkerhet og HMS. Det er likevel anledning til å inngå
avtaler, hvor det tillates bruk av visse maskiner og typer arbeid under ledningen. Slike ordninger vil
åpne for visse arbeider under ledningene, men vil kunne gi massetaket noe ulempe og begrenset frihet
enn hvis ledningen ikke hadde vært i nærheten.
Lyse Elnett informerer i e-post av 11.3.2019 at det ikke er vurdert hvor mye masser som kan tas ut rundt
mastepunktene, da dette avhenger av dybde for uttak og geologiske forhold. Hvis det tas ut masser rundt
masten kan det være mulig å foreta sikringstiltak for å hindre utrasing, eksempelvis bygging av mur. Et
annet alternativ er at uthenting av masser ved mastepunktene planlegges og tas ut før mastene bygges.
Dette må i tilfelle kompenseres med tilsvarende høyere master.
Lyse Elnett informerer videre at tiltak som avtaler og skjerming av mastepunkter vil være aktuelle for
fase 4, der grunnen består av løsmasser. Situasjonen er mer komplisert for fase 5, siden det her er snakk
om fjellmasser som krever sprenging. Lyse Elnett informerer om at de har dårlig erfaring med sprenging
nær eller ved kraftledninger, og har tidligere på andre massetak hatt flere utfall som følge av dette.
Når det gjelder dagens drift av massetaket (løsmasser) legger NVE til grunn at en ledning i trasé 2CG vil
gi noe begrensninger, men at aktiviteten i massetaket i vesentlighet vil tillates gjennom avtaler. Når det
gjelder arealbeslag for dagens driftsområde vil én av de nye mastene kunne komme i konflikt med dette.
NVE viser til Lyse Elnetts forslag til tiltak for å redusere massebeslagene og vurderer at dette vil bidra
til at beslaget av masser kan bli mindre.
NVE viser til at uttak av løsmasser i fase 4 er et eventuelt fremtidig uttak, som det ikke er gitt konsesjon
til på nåværende tidspunkt. NVE legger til grunn at driftsulempene vil være tilsvarende som for dagens
område. Den vestlige av de gule mastene i kartet over vil befinne seg inne på området for fase 4 og vil
kunne føre til at ikke alle potensielle masser kan tas ut. Uttak av steinmasser i fase 5 er også et eventuelt
fremtidig uttak som det ikke er gitt konsesjon til på nåværende tidspunkt. NVE viser til at Lyse Elnetts
har dårlig erfaring med uttak av steinmasser med sprenging nær kraftledninger. Opptil tre mastepunkter
kan berøre områder i fase 5.
Ledningen vil gi begrensninger for eventuelle fremtidige utvidelser i fase 4 og 5, i form av driftsulemper
og arealbeslag. Begrensningene vil sannsynligvis være størst for uttaket av fjellmasser i fase 5. Hvilken

Side 10

økonomisk betydning dette har for massetaket, er ikke kjent. NVE legger generelt til grunn at grunneiere
og rettighetshavere får sitt økonomiske tap av et tiltak dekket, enten gjennom avtaler eller skjønn. NVE
viser til at grunneier har en tilpasningsplikt til de nye forholdene, i dette tilfellet den nye kraftledningen.
I kapittel 4.1 i notatet «Bakgrunn for vedtak» har NVE gjort en samlet vurdering av virkningene av
traseene ved Rage. NVE viser til at de alternative traseene alle har fordeler og ulemper for forskjellige
interesser, noe som også gjenspeiler seg i høringsinnspillene. NVE vurderte i konsesjonsvedtaket at trasé
2CG samlet sett har minst virkninger av de tre alternativene, der NVE la vekt på at denne traseen er lite
synlig fra bebyggelsen i Oltedal, at den gir lite risiko for fuglekollisjoner inn mot Rastjørna naturreservat
og at kostnadene er moderate. Traseenes ulike berøringer av massetaket har også vært hensyntatt i
vurderingene. Selv om NVE i konsesjonsvedtaket vurderte trasé 2CG som den samlet sett beste traseen,
så fant NVE at det er små forskjeller i de samlede virkningene mellom trasé 2CG og 2CH.
NVE legger til grunn at vurderingene fra vedtaket av 11.1.2019 ikke er vesentlig endret. Av den grunn
vurderer NVE at klagene ikke har gitt vesentlig ny informasjon, og ser derfor ikke at klagen gir grunnlag
for å endre vedtaket av 11.1.2019.
Klage fra Torbjørn Eriksen
Klagen gjelder fortsatt drift av 132 kV Seldal–Tronsholen, og NVE viser til at det er nødvendig å
beholde denne ledningen for å gi nettilknytning av Gilja vindkraftverk. Vi viser til NVEs notat
«Bakgrunn for vedtak» av 11.1.2019 for nærmere vurderinger. NVE ser ikke at klagen gir grunnlag for å
endre vedtaket av 11.1.2019.

Konklusjon
NVE kan ikke se at det i klagene er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vårt
vedtak av 11.1.2019. Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet til endelig avgjørelse i
henhold til forvaltningsloven § 33.
Sakens dokumenter gjøres tilgjengelig for Olje- og energidepartementet i elektronisk versjon, via
innsynsløsningen SeDok, jf. e-post av i dag til postmottak@oed.dep.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Andreas Ente
Gilja Vindkraftverk AS
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