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Dalekvam transformatorstasjon - Samtykke til ekspropriasjon 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 29. januar 2022 fra Statnett 
SF. 

NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at de samfunnsmessige fordeler som oppnås 
ved anleggene angitt nedenfor, utvilsomt er større enn 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 (ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 
19, og bemyndigelse gitt ved kgl. res. 05.11.1982, gir NVE herved Statnett tillatelse til å 
kreve nødvendig grunn og rettigheter avstått i Vaksdal kommune i Vestland fylke for å 
bygge og drive nye Dalekvam transformatorstasjon, samt rive eksisterende anlegg i Dale 
transformatorstasjon.  

Tillatelsen gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for bygging og 
drift/vedlikehold, herunder rettigheter for lagring, atkomst, ferdsel og transport i 
forbindelse med bygging og drift/vedlikehold av de omsøkte anleggene. 

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av eiendomsrett for følgende arealer:  

Omtrent 2900 kvadratmeter i sørenden av tomten til Dalekvam transformatorstasjon. Det 
omfatter tre eiendommer med matrikkelnummer 152874667 (gnr. 22, bnr. 14), 460118945 
(gnr. 22, bnr. 714) og 6326280346 (gnr. 0, bnr. 0). 

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer: 

Permanente endringer på annen grunn: Statnett skal legge om deler av Elvevegen og gjøre 
endringer på kryssene mellom Elvevegen og henholdsvis Dalevegen, Hestavollen og 
Sandlivegen. Statnett skal også endre en kai på Garnes i Bergen kommune slik at den kan 
benyttes til transformatortransport. 

Tilgang til en midlertidig riggplass på Dalegården (se R11 i figur 9). Det vil også være behov 
for tilgang til midlertidige riggplasser i forbindelse med mastemonteringer (se R5, R6, R7 
og R8 i figur 2). 

NVE forutsetter at Statnett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte 
grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at dere underretter 



 

2 
 

grunneierne/rettighetshaverne om ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. 
Vi ber om at vedlagte orienteringsbrev sendes til grunneiere og rettighetshavere snarest. 
En bekreftelse på at orienteringen er sendt og dato for oversendelsen skal sendes til NVE. 

Denne avgjørelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side i vedlagte 
brev. Eventuelle klager vil bli sendt dere til uttalelse før saken legges fram for Olje- og 
energidepartementet. 

Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig 
vedtak, jf. ekspropriasjonsloven § 16. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Inga Katrine Johansen Nordberg  
direktør 

Lisa Vedeld Hammer 
seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Figur 1: Oversiktskart for tiltaket. Kilde: Statnetts søknad 2022. 

 
 

 

Figur 2 Riggområde R11 ved Dalegården markert med gul polygon. Kilde: Statnetts søknad. 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage 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. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• 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. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), 
men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

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