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NVE gir Lyse Elnett utsatt frist for idriftsettelse av Helmikstøl 

transformatorstasjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 25. mars 2020 fra Lyse Elnett om utsatt 

frist for Helmikstøl transformatorstasjon til fra 25. september 2020 til 25. september 2024. 

Vedtak 

I medhold av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energiloven) av 29. juni 1990 § 10-4 andre ledd gir NVE Lyse Elnett utsatt frist for idriftsettelse av 

Helmikstøl transformatorstasjon i Sandnes kommune i Rogaland til 25. september 2024.  

Vedtaket kan påklages 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt 

underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. 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. 

Søknaden 

Lyse Elnett fikk konsesjon til Helmikstøl transformatorstasjon 25. september 2015 for å gi tilknytning til 

flere omsøkte vannkraftverk i området. Fristen for idriftsettelse av stasjonen ble satt til 25. september 

2020, dvs. fem år fra konsesjonsdatoen. Siden konsesjonsvedtaket i 2015 har omfanget av ny 

kraftproduksjon blitt vesentlig redusert, og det nå kun Dalaåna og Nordåna kraftverk som skal tilknyttes. 

Stasjonen er ikke realisert, og Småkraft har i mellomtiden søkt om en alternativ nettilknytning til Flørli 

kraftstasjon. 

Lyse Elnett begrunner søknaden om utsatt frist med at det fortsatt er behov for den nye 

transformatorstasjonen for å knytte ny kraftproduksjon i området til kraftnettet, og de mener tilknytning 

til Helmikstøl transformatorstasjon er den beste løsningen. Det er også behov for reinvesteringer i 

eksisterende nett, som etablering av Helmikstøl transformatorstasjon vil løse på en god måte, som blant 

annet fører til at en 132 kV og en 8,5 kV kraftledning mellom Lysebotn og Helmikstøl kan rives. Videre 

vil stasjonen kunne få en viktig rolle i nettutviklingen i området som også omfatter Ryfylke.  
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NVEs vurdering 

På bakgrunn av at søknaden ikke medfører endringer i selve konsesjon, har ikke NVE funnet det 

nødvendig å sende den på høring, jf. energiloven § 2-1. 

NVE har vurdert Lyse Elnetts begrunnelse for søknaden om utsatt frist for idriftsettelse, og vi mener 

Helmikstøl transformatorstasjon er den beste løsningen for å tilknytte de to konsesjonsgitte 

småkraftverkene Dalaåna og Nordåna til kraftnettet. Vi har vektlagt at alternativet med tilknytning av 

kraftverkene til Flørli er en langt dårligere løsning for driften av kraftnettet, samtidig som Helmikstøl 

transformatorstasjon gir en rekke positive virkninger for videre nettutvikling. For nærmere begrunnelse 

og sammenligning av de to alternative tilknytningsløsningene for Dalaåna og Nordåna kraftverk viser 

NVE til notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag, som er tilgjengelig på NVEs internettsider 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5088&type=A-1.  

På denne bakgrunn mener vi det bør gis utsatt frist for idriftsettelse av Helmikstøl transformatorstasjon 

fra 25. september 2020 til 25. september 2024. 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen gitt til Lyse Elnett 25. september 2015 

ikke lenger er gyldig. Nødvendige grunn- og rettigheter til stasjonen og tilhørende tiltak må derfor 

erverves gjennom minnelige avtaler. Om Lyse Elnett ikke lykkes med å oppnå minnelige avtaler, kan 

det søkes om ny ekspropriasjonstillatelse.  

Orientering om vedtaket til grunneiere/rettighetshavere 

NVE ber om at Lyse Elnett snarest videresender dette vedtaket til grunneiere/rettighetshavere som er 

berørt av Helmikstøl transformatorstasjon og nødvendige ledningsomlegginger. Klagefristen vil løpe fra 

det tidspunktet grunneiere/rettighetshavere mottar orienteringen om vedtaket. 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

direktør 

Lisa Vedeld Hammer 

Seksjonssjef 
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Kopi til: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør 

Fylkesmannen i Rogaland 

Grunneiere/rettighetshavere 

LYSE PRODUKSJON AS 

Olje- og energidepartementet 

Rogaland fylkeskommune 

SANDNES KOMMUNE 

SMÅKRAFT AS 

Statnett SF 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5088&type=A-1

	NVE gir Lyse Elnett utsatt frist for idriftsettelse av Helmikstøl transformatorstasjon
	Vedtak
	Vedtaket kan påklages
	Søknaden
	NVEs vurdering
	Orientering om vedtaket til grunneiere/rettighetshavere


