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Høring av konsesjonssøknad om ombygging av Tronsholen 

transformatorstasjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Lyse Elnett for å 

bygge om Tronsholen transformatorstasjon i Sandnes kommune i Rogaland fylke. 

Lyse Elnett søker om å bygge nytt 132 kV utendørs gassisolert (GIS) koblingsanlegg med tilhørende 

omlegging av kabler og tilkoblinger fordi det eksisterende anlegget er gammelt og må byttes ut. Det nye 

koblingsanlegget skal bygges innenfor dagens stasjonstomt på Tronsholen.   

Lyse Elnett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Lyse Elnett søker også om 

ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, 

fordi omlegging av ledninger og kabler inn til stasjonen berører nye eiendommer rundt Tronsholen 

transformatorstasjon. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og 

adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av 

ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på 

www.nve.no/grunneierinfo.   

  

http://www.nve.no/grunneierinfo
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Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak 

som kan redusere negativer virkninger. Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider 

www.nve.no/kraftledninger. Skjema for uttalelser finner du på våre internettsider. Uttalelser kan også 

sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. 

Uttalelser må sendes NVE innen 10.12.2018. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Sannem Inderberg 

seksjonssjef 

Lisa Vedeld Hammer 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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