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Avvisning av klage på vedtak om 132 kV kraftledning Gilja–Seldal fra
Ådne Lima på grunn av manglende klagerett
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Ådne Limas klage på vedtaket om 132 kV
kraftledning fra Gilja i Gjesdal kommune til Seldal i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Ådne
Lima har ikke klagerett på vedtaket av 11.1.2019, og NVE kan derfor ikke ta klagen til
behandling.
Klagen
NVE ga 11.1.2019 konsesjon til Lyse Elnett for å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gilja–Seldal, i
Gjesdal og Sandnes kommuner. NVE viser til epost av 26.1.2019, der du klager på NVEs vedtak.
I klagen vises det til at området Kvelvafjell-Bynuten Ragsheia er foreslått av Rogaland fylkeskommune i
2004 som fylkesplan for friluftsliv som et område hvor allmenne interesse bør prioriteres. Du informerer
også om at det finnes både rovfugler og orrfugl ved Ragsheia. Ledningene vil gå over en spillplass for
orrfugl, og gi master som berører stien til Bynuten. I stedet for en trasé over Ragsheia ledningen legges
langs eksisterende 50 kV-ledning fra Oltedal til Seldal. Du ber om at traseen endres slik at urørt natur
spares for nye inngrep.
Om klagerett på vedtak
Et enkeltvedtak kan bare klages på av den som er part i saken eller andre med rettslig klageinteresse
(forvaltningsloven § 28 første ledd). Med part i saken menes en person som en avgjørelse retter seg mot
eller som saken ellers direkte gjelder (forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e)). Eksempelvis er et
selskap som søker om konsesjon en part i saken. Rettslig klageinteresse forutsetter en kvalifisert
tilknytning til vedtaket. Det innebærer at vedtaket enten må være av betydning for klagerens rettigheter
og/eller plikter, eller at klageren har en så sterk faktisk eller økonomisk interesse i saken at det er rimelig
at vedkommende får klage vedtaket inn for et overordnet forvaltningsorgan. I dette tilfellet er det Oljeog energidepartementet.
NVE skal avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt (forvaltningsloven §
33). Ett av disse vilkårene er at klageren må ha rett til å klage på vedtaket.
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NVEs vurdering
Du er ikke part i saken, NVE har derfor vurdert om du har rettslig klageinteresse. Rettslig klageinteresse
forutsetter en kvalifisert tilknytning til vedtaket. Dette innebærer at du må ha en konkret, praktisk og
aktuell interesse i en rettslig avklaring på vedtaket. Vedtaket må berøre rettsstillingen din på en slik måte
at det er rimelig og naturlig at du får adgang til å klage på vedtaket.
NVE har vurdert sakens opplysninger, og vi kan ikke se at du er direkte berørt av vedtaket om 132 kV
kraftledning Gilja–Seldal som grunneier eller rettighetshaver. I tidligere høringsuttalelse (9.8.2018)
omtaler du hytta ved Dammen, men hytta blir ikke direkte berørt av ledningens klausuleringsbelte eller
andre direkte virkninger fra ledningen, utover visuell påvirkning, i likhet med alle som ferdes og
oppholder i området ved Bynuten.
I klagen skriver du også at ledningen vil påvirke fuglebestandene på Ragsheia. Privatpersoner har ikke
rettslig klageinteresse når interessene som søkes ivaretatt gjennom klagen kun er av allmenn karakter.
Dette er fordi privatpersoner ikke blir ansett som naturlige representanter for allmenne interesser på en
slik måte at det er rimelig at de gis klagerett. NVE påpeker også at adgangen til å komme med
høringsuttalelse i en sak ikke i seg selv gir klagerett på vedtaket. Det er en snevrere krets som gis
klagerett på vedtaket.
NVE kan ikke se at du i klagen har angitt andre grunner som viser at du vil bli eksponert for reelle og
faktiske virkninger av anlegget. Etter en konkret vurdering mener NVE derfor at du ikke har vist en
tilstrekkelig tilknytning som gir grunnlag for rettslig klageinteresse.
Vedtak
NVE avviser klagen fra Ådne Lima på NVEs vedtak av 11.1.2019 på grunn av manglende klagerett i
henhold til forvaltningsloven § 33 andre ledd, jamfør forvaltningsloven § 28 første ledd. Klagen vil ikke
bli behandlet videre.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet. For nærmere informasjon, se vedlegg.
Informasjon om saken for øvrig
NVE vil gjøre oppmerksom på at vedtaket om 132 kV kraftledning Gilja–Seldal er påklaget av flere
klagere som oppfyller klagevilkårene. Disse klagene tas til behandling og NVE vil oversende sakens
dokumenter til Olje- og energidepartementet for endelig klagebehandling. Olje- og energidepartementet
vil i sin behandling av klagene foreta en helhetlig avveining av alle relevante forhold knyttet til saken.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Kopi til:
LYSE ELNETT AS
LYSE ELNETT AS v/Asbjørn Folvik
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Orientering om rett til å klage
Hvem kan klage på vedtaket?

Hvor skal du sende klagen?

Frist for å klage

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende
den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,
vil vi sende klagen til OED.
Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den
dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan
ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.

Du kan få begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en
begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:

Hva skal med i klagen?

-

Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.
Opplyse om du klager innenfor fristen.
Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen
undertegne klagen.

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du
mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i
saken

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt
offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.

Vilkår for å gå til domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til
søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED
som overordnet forvaltningsorgan.
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte
klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få
dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker
etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

