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Lyse Elnett AS – Forhåndstiltredelse 132 kV kraftledning Dalen-Veland-
Hjelmeland 

Olje- og energidepartementet viser til brev av 8. juni 2021 fra Lyse Elnett AS (Lyse) til NVE. 

Det bes i brevet om at det tas stilling til søknaden om forhåndstiltredelse av 20. desember 

2019.  

Bakgrunn 

Lyse søkte 20. desember 2019 om konsesjon til ny kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland, 

nye transformatorstasjoner og samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.  

 

Ved NVEs vedtak av 22. april 2021 ble Lyse meddelt konsesjon for anlegget og samtykke til 

ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift/vedlikehold av 

anleggene. Søknaden om forhåndstiltredelse ble stilt i bero til eventuelt skjønn var begjært. 

NVEs vedtak ble stadfestet ved departementets vedtak av i dag. 

 

I brev av 8. juni 2021 ba Lyse om at søknaden om forhåndstiltredelse blir tatt til behandling. 

Selskapet skrev at prosjektet ville bli uforholdsmessig forsinket og enkelte undersøkelser må 

skje på sommeren og høsten. Vedlagt brevet var kopi av skjønnsbegjæringen til Sør-

Rogaland tingrett av 28. mai 2021. 

 

I brev av 11. juni 2021 til NVE har Lyse ved Haver Advokatfirma AS bedt om samtykke til å 

fremme allmannastevning etter oreigningslova § 20 for to av de berørte eiendommene.  

Departementets vurdering 

Når det er begjært skjønn, kan det gis samtykke til forhåndstiltredelse, jf. oreigningslova § 25 

første ledd. Etter femte ledd skal partene få uttale seg om saken før samtykke gis. 
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Side 2 
 

Lyse søkte om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse til å foreta inngrep samtidig 

som de søkte om bygging og drift av ny 132 kV kraftledning. Søknaden av 20. desember 

2019 og senere endrings- og tilleggssøknader ble sendt på høring til berørte parter. NVEs 

vedtak om konsesjon og samtykke til ekspropriasjon, samt informasjon om at dette vedtaket 

ble påklaget til departementet, ble sendt til grunneierne. Departementet finner derfor at 

berørte parter har fått anledning til å uttale seg til spørsmålet om forhåndstiltredelse. 

 

Departementet legger til grunn at Lyse bør få igangsette anleggsarbeidet for å sikre 

prosjektets fremdrift og for å hindre unødvendige forsinkelser. Departementet kan ikke se at 

det er noen vesentlige hensyn som tilsier at samtykke til forhåndstiltredelse ikke skal gis.  

 

Departementet konstaterer videre at det er begjært skjønn, og finner at grunnlaget for å gi 

tillatelse til forhåndstiltredelse er til stede. Omfanget av samtykket gjelder alle eiendommene 

på strekningen mellom Dalen transformatorstasjon til ny transformatorstasjon i Hjelmeland 

kommune, som er omfattet av ekspropriasjonstillatelsen. 

 

Hva gjelder de to eiendommene i Strand kommune der det ikke er kjent hvem som er eier, 

gir departementet samtykke til allmannastevning etter oreigningslova § 20.  

 

Det er en forutsetning for samtykket at utbygger i nødvendig utstrekning opptar fortegnelse 

over eiendomsinngrepene slik at skjønnsretten blir sikret best mulig grunnlag for erstatnings-

fastsettelsen, jf. oreigningslova § 25 annet ledd. 

 

Departementet ber om at en utskrift av vedkommende skjønn samt en bekreftelse fra revisor 

for at den fastsatte erstatningen er betalt, blir sendt til NVE. 

Konklusjon 

Søknaden tas til følge. Lyse Elnett AS gis samtykke til forhåndstiltredelse av nødvendig 

grunn og rettigheter som omsøkt. 

 

Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. forvaltningslovforskriften § 22 bokstav b. 
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