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Godkjenning av søknad om endring av MTA-nettilknytning for Tysvær
vindkraftverk - endret kabelinnføring Klovning
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for
nettilknytningen av Tysvær vindkraftverk, og NVE godkjenningsvedtak datert 18.12.2019 og
29.04.2020. Vi viser videre til deres søknad av 22.01.2021 om justert innføring mot Klovning
transformatorstasjon.

NVEs vedtak
NVE godkjenner justeringen som fremgår av søknad og vedlagt kart av 22.01.2021, som gjelder justert
kabelinnføring mot Klovning transformatorstasjon, nettilknytning av Tysvær vindkraftverk.
Vilkår for godkjenningen:
Det skal oversendes Shape/SOSIfiler for bygd ledning mellom Hersdal og Klovning
transformatorstasjoner.
Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen datert 24.05.2015, og i
vedtak om godkjenning av MTA for nettilknytningen av Tysvær vindkraftverk datert 18.12.2019 og
29.04.2020.
Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 24.05.2015 post 13 (NVE ref: 201306466-7) og
godkjent miljø-, transport- og anleggsplan av 18.12.2019 (NVE ref.: 201605117-83) og 29.04.2020
(NVE ref.: 201605117-198).
Vi forutsetter at endringen er avklart med grunneier og eventuelle andre rettighetshavere. Vi ber
tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket med tilhørende klageadgang.

Bakgrunn
Tysvær Vindpark AS skriver i søknaden av 22.01.2021 at det i forbindelse med detaljprosjektering av
innføringen mot Klovning transformatorstasjon, er avdekket et behov for en mindre justering av siste del
av innføringen for 132 kV jordkabel inn mot transformatorstasjonen.
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Side 2

Det går frem av søknaden at endringen omsøkes for å unngå konflikt med Haugaland Kraft Netts (HKN)
kabler i området, og at den nye traseen er avklart med HKN som er grunneier.
Det søkes om å justere traseen i allerede godkjent MTA, slik at traseen følger HKNs kabler parallelt med
en avstand på 5-10 meter, jf. figur 1. Se også søknaden og vedlagt kart (datert 24.02.2020) over tidligere
godkjent løsning hvor omsøkt løsning er tegnet på.

Figur 1. Blå heltrukken linje viser godkjent trase,
mens rød heltrukken linje viser ny omsøkt trase.
Turkis/lyseblå viser traktorvei (heltrukken linje)
og barmarkstrase (stiplet).

Tysvær Vindpark har i søknaden vurdert at justeringen ikke medfører endrede konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn, sammenlignet med konsesjonsgitt trasé.

Høring
Etter NVEs vurdering innebærer søknaden en mindre endring av MTA, som har små eller ingen andre
virkninger for miljø og omgivelser enn den tidligere godkjente løsningen. NVE har derfor ikke sett
behov for å innhente uttalelser i forbindelse med behandlingen av søknaden.
NVE var 20.01.2021 på inspeksjon av nettilknytningen av Tysvær vindkraftverk. I tillegg til
konsesjonær og entreprenør deltok Tysvær kommune. Den justerte løsningen ble presentert, og det kom
ikke frem merknader til de planlagte tiltakene.
NVE vurderer at saken er godt nok opplyst til å treffe vedtak. Berørte kommuner, Fylkesmannen,
fylkeskommunen og interesseorganisasjoner informeres med kopi av vedtaket.

NVEs vurdering
Etter NVEs vurdering vil arealbruken utenfor grensene ikke ha andre landskap- eller miljømessige
konsekvenser enn tidligere godkjent løsning (jf. vedtak datert 18.12.2029 og 29.04.2020). Ut fra hva
NVE kunne se under tilsynet 20.01.2021 er dette en fornuftig og nødvendig justering.
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NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for terrengtilpassing og
istandsetting som tidligere er godkjent av NVE.
NVE vurderer at justeringene er så marginale at tidligere vedtak om godkjenning er dekkende, og vi har
for øvrig ingen merknader til justeringene.
NVE har søkt i økologisk grunnkart. Det er ingen registreringer som tilser at den forslåtte trasen vil ha
andre virkninger for naturmangfold enn det som ble vurdert i konsesjonen og ved godkjenningen av
MTA-planen. Vi konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i
tidligere vedtak

Klageadgang
Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
Tysvær Vindpark AS – søknad datert 22.01.2021 om justering av innføring mot Klovning
Tysvær Vindpark AS - MTA-kart, kartblad nr. 6 med påtegnet endret innføring mot Klovning, datert
24.02.2020
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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:
Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.

Hva skal med i klagen?

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

Vilkår for å gå til domstolene

Sakskostnader

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.
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.
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.

