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420 kV Sauda – Lyse. Samtykke til ekspropriasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 12. mai 2015 og tilleggssøknad av 16.
februar 2016 fra Statnett SF.
NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor
angitte anlegg, utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse
for vedtaket viser NVE til notatet ”Bakgrunn for vedtak” 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 Statnett SF tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i
Sauda, Suldal, Forsand og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke for bygging/drift av 420 kV Sauda –
Lyse og oppgradering av Sauda og Hylen transformatorstasjoner.
Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av eiendomsrett for følgende arealer:




Areal til transformatorstasjoner og koblingsanlegg:
o

Utvidelse av Sauda transformatorstasjon med nytt areal på ca. 70 dekar, som inkluderer
areal til etablering av nytt anlegg samt adkomstvei.

o

Utvidelse Hylen koblingsanlegg med nytt areal på ca. 5 dekar, som inkluderer areal til
etablering av nytt anlegg samt adkomstvei.

Areal til vei:
o

Vei nr. 1: Omlegging av eksisterende traktorvei i vestre kant av planlagt område for nytt
420 kV anlegg i Sauda. Ny vei, ca. 400 meter, vil bli bygget som sommerbilvei med
lunneplass i enden.

o

Vei nr. 2: Omlegging av eksisterende bilvei (Austarheimsvegen) forbi Sauda
transformatorstasjon. Ny vei, ca. 430 meter, vil bli bygget som helårs bilvei.

o

Vei nr. 3: Bygging av ca. 2,6 km sommerbilvei inn til Vatndalsvatnet i Sauda kommune.

o

Vei nr. 4: Bygging av ca. 50 meter sommerbilvei og snuplass i forlengelsen av eksisterende
vei på vestsiden av Sandsavatnet i Suldal kommune.
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o


Vei nr. 6: Bygging av ca. 250 meter sommerbilvei inn til ledningstraseen mellom
Breiavatnet og Stormyra i Forsand kommune.

Areal til andre bi-anlegg:
o

15 stk. permanente baseplasser,

o

Massedeponier/massetak.

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer:


Kraftledningsgaten. Nødvendig areal for framføring av kraftledningen, inkludert mastefester.
Klausuleringsbeltet utgjør normalt en ca. 40 meter bred trasé.



Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og
transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og
lednings-/stasjonsanlegg, i terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til ledningsanleggene og
terrengtransport i ledningstraseen. Bruksretten gjelder også for uttransport av tømmer som hugges i
traseen, nødvendig transport som følge av riving av eksisterende ledninger og uttransport av
gammelt materiell. Bruksretten gjelder også landing med helikopter.



Baseplasser. Rett til å etablere/bygge midlertidige baseplasser anlegges levetid. Bruksretten til disse
bortfaller når anlegget er satt i drift. Rett til å bruke eksisterende baseplasser.

Ledningen skal bygges i trasé merket med rød linje, nye permanente veier er merket med blå stiplet
strek, permanente baseplasser er merket med oransje punkter, og massetak merket med rødt felt nr.
115a, i kart merket «420 ledning Sauda – Lyse, IFS nr. 2104841-1-2». Utvidelse av Sauda
transformatorstasjon skal i det vesentlige bygges som vist som på kart merket «SUD Sauda
transformator station - Site plan - Phase 2, IFS nr. 2153853-1-2» i målestokk 1:1200 av 15.01.2015. Nytt
anlegg i Hylen koblingsstasjon skal i det vesentlig bygges som vist på kart merket «Hyl-Hylen
koblingsstasjon – Situasjonsplan til konsesjonssøknad, IFS 2105707-1-1» i målestokk 1:1000 av
14.1.2015. Overnevnte kart er vedlagt anleggskonsesjonen
NVE forutsetter at Statnett SF forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte
grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at De underretter grunneierne/rettighetshaverne om
ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning
bes sendt til grunneiere og rettighetshavere snarest.
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 5. august 2016 (tre ukers fristen
jf. forvaltningsloven kap. VI er utvidet på grunn av sommerferien). En eventuell klage skal være
skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk
oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf.
oreigningsloven § 16.

Med hilsen
Rune Flatby
avdelingsdirektør

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: Orienteringsbrev til berørte grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere
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