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TYSV ÆR V I N DPA RK A S – SØK N A D OM EK SPROPRI A SJON STI LLA TELSE FOR
UTV I DELSE A V N ETTRA SÉ
Tysvær Vindpark AS ( org nr 986 736 565, 5570 Aksdal, "TVA S") fikk 20. desem ber 2006
konsesj on og ekspropriasjonst illat else fra Norges vassdrags- og energirektorat ( "N V E") t il
ut bygging og drift av Tysv ær vindkraft verk m ed t ilhørende net t ilknyt ning i Tysv ær
kom m une. Som kj ent ble NVEs vedt ak påklaget , og Olj e- og energidepart em entet ( "OED ")
st adfest et vedt aket ved avgj ørelse av 24. j uni 2008.
TVAS begjær te 23. juni 2009 skj ønn innenfor et t årsfrist en i oreigningslova § 16 for erverv av
nødvendige rett ighet er og fast set t else av erst at ning i forbindelse m ed ut bygging og drift av
net t ilknytningsforbindelsen t il vindparken, i form av en 66 kV kraft ledning fra vindparken t il
Klovning t ransform at orst asj on. Skj ønnsforhandlingene ble avholdt i Haugaland t ingret t fra
26. t il 28. april 2010 .
Den 16. m ai 2019 sendt e TVAS, som kj ent , søk nad t il NVE om endring av konsesj on og
reguleringsplan for Tysvær vindpark. Søknaden inneholder blant annet endring av
net t ilknytningsløsning fra 66 kV t il 132 kV, i t illegg til enkelt e m indre t raséj ust eringer av
linj en. Endringen m edfører nye m ast eplasseringer og ut videt klausuleringsbelt e, som følge
av høyere og bredere m ast er , sam m enlignet m ed konsesj onsgit t løsning m ed
net t ilknytningsforbindelse på 66 kV. Vi viser t il søknaden for nærm ere beskrivelse av t ilt aket,
berørte arealer m v.
TVAS' om søkt e endring av net t ilknyt ningsløsningen er begrunnet i at net t anlegget skal
harm onisere m ed lokalt net t selskap i om rådet , Haugaland Kraft Net t AS', øvrige nett anlegg i
regionen i forbindelse m ed at net t selskapet har infor m ert om at de vil foret a en generell
oppgradering av regionalnet t et i om rådet til 132 kV. I og m ed at TVAS uanset t vil m åt t e
t ilpasse sine net t anlegg når oppgraderingen gj ennom føres, vil det være m est ressurseffekt ivt
for TVAS å gj øre t ilpasningen allerede nå og drifte net t ilknyt ningen på 66 kV innt il
oppgraderingen gj ennom føres.

Ut videlse av net t ilknyt ningen t il 132 kV innebærer at det er nødvendig å erverve yt t erligere
bruksr et tighet er fra grunneierne som vil bli berørt av kraft linj en t il vindparken ( bredere
klausulert belt e, endrede m ast epunkt er og noe j ust ert t rasé) . Tot alt 24 eiendom m er vil bli
berørt av utbygging og drift av den nye 132 kV net t ilknyt ningsforbindelsen. Vennligst se
oversikt vedlagt som Vedlegg 1. Vi bem erker at oversikt en, m ed unnt ak av eiendom m en
gnr/ bnr 43/ 8, inneholder de sam m e eiendom m ene som var involvert i skj ønnssaken t ilbake i
2010 og/ eller eiendom m er som TVAS har inngåt t avtale m ed, m en m ed enkelt e nye
grunneiere/ hj em m elshavere. Vi vedlegger for ordens skyld også det alj kart fra MTA- planen
som illust rasjon på hvordan hver enkelt eiendom berøres som Vedlegg 2.
TVAS er i prosess m ed å inngå m innelig avt ale m ed de berørt e grunneierne når det gj elder
yt t erligere ret tighet er som beskr evet ovenfor, m en det er en risiko for at m an ikke kom m er
t il m innelige avt ale m ed sam t lige berørt e grunneiere. Derm ed er det kun et ret tslig
ekspropr iasj onsskj ønn som kan gi TVAS som konsesj onær full sikkerhet for nødvendige
ret t ighet er t il ut bygging og drift av den nye net t ilknyt ningsløsningen.
På bakgrunn av ovennevnt e og på vegne av TVAS søker vi derfor t il NVE om t illat else t il å
ekspropriere alle nødvendige ret t igheter t il et ablering og drift av den nye 132 kV
net t ilknytningsforbindelsen slik som angit t i TVAS' endringssøknad og MTA- og det alj plan, og
m ed t ilhørende adkom st ret t ighet er, riggplasser, anlegg og inst allasj oner. Nærværende
søknad sendes for å sør ge for en m est m ulig sm idig frem drift i prosessen i form av at alle
nødvendige offent ligret t slige t illatelser for endelig konsesj onsgit t ut byggingsløsning er på
plass når denne er/ blir best em t .
All den tid rett ighet ene som det event uelt vil være nødvendig å ekspropriere vil ha begrenset
om fang, sam t idig som det er m eddelt konsesj on et t er energiloven og det også t idligere er
m eddelt ekspropriasjonst illat else, er vi av den oppfat ning at t ilt akene som det søkes om
ekspropriasj on t il fordel for t villøst vil vær e m er t il gang enn skade.
Ny ekspropriasj onst illat else søkes i m edhold av oreigningsloven § 2 først e ledd nr 19, j f
delegasjon av m yndighet t il NVE i kgl.res. 5. novem ber 1982. TVAS vil kom m e t ilbake t il en
event uell søknad om t illatelse t il forhåndst ilt redelse så snart det er begj ært skj ønn.
Ta kont akt m ed undert egnede på t lf 23 11 12 59 / 95 77 29 36 eller e- post
bch@t hom m essen.no hvis det er spørsm ål t il søknaden eller hvis det er behov for
suppler ende opplysninger.
* * *
Med vennlig hilsen
Advokat fir m aet Thom m essen AS
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