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Oversendelse av anleggskonsesjon for Bjerkreim transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overført anleggskonsesjonen for
Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune i Rogaland fra Lyse Sentralnett AS til

Statnett SF. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse.

Lyse Sentralnett AS fikk overført konsesjonen for Bjerkreim transformatorstasjon fra Lyse Elnett AS 21.
mars 2012. Statnett kjøpte 50 % av aksjene i Lyse Sentralnett med virkning fra 3. februar 2014. En
samfunnsmessig rasjonell bygging og drift av Bjerkreim transformatorstasjon tilsier at Statnett blir
byggherre og eier av stasjonen.

NVE overførte konsesjonen for blant annet Bjerkreim transformatorstasjon til Lyse Sentralnett 21. mars
2012. Konsesjonens varighet ble satt til 1. januar 2016, og det var en forutsetning at Statnett innen denne
fristen søkte om konsesjon for anleggene eller at Lyse Sentralnett søkte om fristforlengelse. Fristen ble
senere forlenget til l.januar 2019 av hensyn til framdriften i konsesjonsbehandling, bygging og
idriftsettelse av den nye 420 kV-forbindelsen Lyse-Stølaheia. Foreliggende søknad fra Statnett om
overføring av konsesjonen til Bjerkreim transformatorstasjon er i tråd med dette vilkåret, og NVE vil
derfor gi Statnett konsesjon for å bygge og drive Bjerkreim transformatorstasjon.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å informere
systemansvarlig uten ugrunnet opphold om planer eller endringer av egne anlegg som kan påvirke

driften og utnyttelsen av regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer er berørt av dette. Nye
anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.
Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser
behovet for ny anleggskonsesjon.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og
bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke
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byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor

ikke byggesaksbehandles av kommunen.Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i
forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) av 26.03.2010 nr 489. Konsesjonæren er
ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes
til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Siv Sannem lnderberg Tanja Midtsian
seksjonssjef senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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l medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av

27. november 2013, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 7.
april 2014 og vedlagt brev av i dag, anleggskonsesjon til Statnett SF.

Anleggskonsesjonen gir retttil åbygge og drive Bjerkreimtransformatorstasjoni Bjerkreimkommune
med følgende elektriske anlegg:

I Samlet transformatorytelseinntil 550 MVA og omsetning 300/132/22 kV

0 Nødvendig høyspenningsanlegg

Transformatorstasjonensplassering skal i det vesentlig være som vist på kartmerket «Vedlegg 8» av 22.
august 2005 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Lyse SentralnettAS 21. mars 2012 (NVE-ref. 201006012—2I),bortfaller
herved.
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Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren.

I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 1.5.2044.

2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen
utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fomyet konsesjon, skal det innen samme frist gis
melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen
18.12.2017.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik
søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid
gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom
eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE.
Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om
dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder
gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid
gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne
lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.
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9. Miljø-, transport- og anleggsplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og

anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal
utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for

anlegg med konsesjon etter energiloven. Statnett skal utarbeide planen i kontakt med berørt

kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører.

Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-,

transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal
være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter
forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen

dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport-

og anleggsplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt inneholde:

l) En beskrivelse av hvordan hensynet til landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og

driftsperioden. Det skal også fremgå hvordan omgivelsene er tenkt varslet ved for eksempel

sprengningsarbeid.

2) Plan- og fasadetegninger for bygningsmassen, hvilke materialer som skal benyttes og

utforming av nødvendig høyspenningsanlegg. Det bør i planen tilstrebes en god

arkitektonisk utforming av nødvendig bygningsmasse.

10. Byggtekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske

byggverk (FOR 2010-03-26 nr. 489) så langt disse kravene passer for bygget.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.n0.

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Siv Sannem lnderberg
seksjonssjef

Dokumentet .vendesuten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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