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132 kV Dalen–Veland–Hjelmeland. Underretting om vedtak om
konsesjon og samtykke til ekspropriasjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lyse Elnett AS anleggskonsesjon og
ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en ny 132 kV kraftledning mellom Dalen, Veland og
Hjelmeland transformatorstasjoner. Det er også gitt tillatelse til bygging og drift av nye Veland og
Hjelmeland transformatorstasjoner, samt oppgradering av eksisterende Dalen transformatorstasjon.
Anleggene ligger i Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke.
Bakgrunnen for NVEs vedtak er at dagens 50 kV kraftledning mellom Dalen, Veland og Hjelmeland er
gammel og har ikke nok kapasitet til å sikre tilstrekkelig forsyning av strøm til det økende forbruket i
Strand og Hjelmeland kommuner. I Hjelmeland kommune er det blant annet et sterkt økende forbruk på
grunn av elektrifisering av ferger og Strand kommune opplever stor næringslivsvekst. Det er også ny
fornybar kraftproduksjon som trenger økt overføringskapasitet. For å sikre fremtidens strømnett og
forbruk i regionen, har Lyse Elnett AS utarbeidet en overordnet plan om at hele Ryfylke skal ha en
overgang fra 50 kV til 132 kV spenning i regionalnettet. NVE vurderer at omsøkte tiltak vil legge til
rette for regionens økte forbruk og er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og
forsyningssikkerhet.
NVE mener virkningene av tiltaket for nærmiljø og omgivelser blir størst i anleggsfasen, og har derfor
satt vilkår om at Lyse Elnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan. NVE mener en detaljert
plan om hvordan anleggsarbeidet skal utføres på en mest mulig skånsom måte er viktig for å redusere
virkningene av anleggsarbeidet.
Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag er
tilgjengelige på www.nve.no/kraftledninger.
Partsinnsyn
Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens
dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se www.einnsyn.no, eller ta kontakt med saksbehandler i
NVE.
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Side 2

Klage
Vedtakene kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt
søker til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.
Klagen må presisere om det er anleggskonsesjon og/eller samtykke til ekspropriasjon som påklages, og
inneholde opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. En klage skal
være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må presisere om det er
anleggskonsesjon og/eller samtykke til ekspropriasjon som påklages, og inneholde opplysninger som
gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Den bør også inneholde en begrunnelse.
Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til Olje- og
energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse
nve@nve.no. Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE,
Katrine Stenshorne Odenmarck tlf. 22 95 93 27 eller e-post kast@nve.no.
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