
Ny 132 kV kraftledning Gilja-Seldal
Grunneiermøte 27.05.2019

Lyse Elnett, Nettutvikling



Agenda

• Kort om Lyse

• Prosjektet Gilja-Seldal

– Bakgrunn for prosjektet

– Konsesjonsprosessen

– Overordnet fremdrift

• Grunnervervsprosessen

– Hvorfor starter vi opp nå?

– Hvilke tillatelser får Lyse?

– Avtaler og erstatninger

– Tilgang til eiendommer

– Advokatbistand

– Videre fremdrift

• Kontaktinformasjon



Kort om Lyse Elnett

Transformator

Kraftstasjon

50 kv linje

132 Kv linje

300 Kv linje Statnett

• Eier og drifter overordnet strøm-
nett fra Hjelmeland i nord til 
Eigersund i sør 

• Ansvaret for distribusjonsnettet i 
12 kommuner



• Navn 

• Tittel

Regelverk

• Monopolvirksomhet – strengt regulert

• Pliktes å tilknytte produksjon og uttak

• Nyanlegg dekkes av tiltakshaver

• Drift og vedlikehold dekkes av nettleie samt av 
produsenter



Viktige 

stikkord

• ALDER / REINVESTERINGSBEHOV

• FORSYNINGSSIKKERHET

• GRØNT SKIFTE

• VERDISKAPING



Bakgrunn for prosjektet

• Reinvesteringsbehov, 50 kV ledninger mellom 

Maudal og Oltedal 

• Realisering av Gilja Vindkraftverk fremskynder 

byggingen

• Gilja transformatorstasjon styrer tidspunkt for 

rivning av gamle ledninger

– Eldste (nord) rives ca 2025, vilkår fra NVE

– Nyeste (sør) planlegges revet ca 2030



Informasjon om konsesjonsprosess

• Historikk:

– Konsesjonssøknad 2011

– Åpent møte i Dirdalshallen høsten 2017

– Konsekvensutredning

– Tilleggssøknad mai 2018 

– Tilleggssøknad september 2018 

• NVE fattet vedtak om konsesjon januar 2019

• 4 klager videresendt OED mars 2019



Gjennomgang av trasé



Utforming

• Mastetype: 2 typer stålmaster

• Høyde: ca 20m i snitt

• Avstand mellom master. 2-300 m

• Master lakkeres brun/grønn 
mellom Gilja og Dirdalsstranden

• Fjordspennbukker og flymarkører



Tidsplan

2019 2020 2021

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Prosjektering

Forstudier og prosess med OED

Avtaler og Informasjon fra Grunneiere

Aktivitet

Tilsyn av NVE

Informasjonsmøte før Byggestart

Utbygging av ny linje 

NVE godkjenning av MTA

Åpent kontor



Formål med MTA-plan

• Miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) er et 

verktøy for å sikre at bygging skjer i henhold til 

gitte tillatelser og at det blir tatt hensyn til miljø 

og arealbruk

• Beskriver fysiske konsekvenser byggingen har 

for natur og miljø

• MTA godkjennes av NVE før anleggsarbeid 

starter

• NVE fører tilsyn med at MTA følges



Innhold i MTA-plan

• Beskrivelse av anlegg

• Arealbruk - kart

- riggplass

- kulturminner

- verdifulle naturtyper

• Transport 

- type kjøretøy benytter

- bruk av veier

• Terrenginngrep

• Rydding av skog

• Plante- og dyreliv

• Kulturminner



Veier og riggområder

Veier

• Både i anleggs- og driftsfasen vil det være behov for å benytte 

private veier.

Riggområder

• Behov for midlertidige riggområder i anleggsfasen bl.a. for 

mellomlagring av masser, plassering av utstyr og materiell samt 

pre-montering av masteseksjoner.

• I utgangspunktet tilbakeføres arealene etterpå.  



Grunnerverv og tillatelser



Grunnervervsfasen

1. Utsending av avtaleforslag

2. Grunneiermøte

3. Møter/befaringer med de som 
ønsker det

4. Avtaleinngåelse

5. Dersom ikke avtaleinngåelse; 
Ekspropriasjon (eventuelt 
forhåndstiltredelse)

Lyse arbeider for å oppnå minnelige 
avtaler med alle berørte grunneiere, og 
alle skal få mulighet til å komme med 
innspill til MTA-plan



Hvilke tillatelser får Lyse Elnett?

• I hvilke tilfeller kjøper Lyse Elnett eiendommer?

– Transformatorstasjoner, lager, og enkelte veier

– Ikke aktuelt på dette prosjektet – kun behov for rettigheter (servitutter)

• I hvilke tilfeller får Lyse rettigheter på din eiendom?

– Rettigheter til selve kraftledningen

– Riggplasser og eventuell parkering

– Veier og kjørespor inn til ledningen



Hvordan får Lyse rettigheter til å bygge på din eiendom?



Når kan arbeidet starte?

• Forhåndsundersøkelser gjennomført sommeren 2018

– Det er flere undersøkelser og utredninger som må utføres i forbindelse med planlegging av et 

prosjekt ledningstrasé, eksempelvis grunnforhold og ledningstrasé

• Generell tiltredelse

– Før Lyse kan sette i gang arbeid på din eiendom, må du enten ha gitt tillatelse til det, eller det må 

foreligge rettskraftig ekspropriasjonsskjønn eller være gitt tillatelse til såkalt forhåndstiltredelse. 



Erstatning

• Hvem får tilbud om erstatning?

– Alle direkte berørte eiendommer som avgir grunn eller 

rettigheter. 

• Hvordan har Lyse kommet frem til erstatningen?

– Alle direkte berørte eiendommer som avgir grunn eller 

rettigheter, vil få erstatning basert på sitt økonomiske 

tap.

– Erstatning gis som regel basert på bruksverdi på 

eiendom

• Skogerstatning gis basert på skogregistreringer

• Unntaksvis gis det erstatning for bruk av veier, basert på 

veiens standard, lengde og estimert kjørevolum

• For riggplasser gis det erstatning basert på plassens 

bruksverdi, størrelse og leieperiode



Erstatninger forts.

• Hva skjer hvis jeg ikke er enig i erstatningen?

– Ved krav om erstatning som ikke er omfattet av avtalen – forhandles det særskilt

– Dersom det ikke oppnås enighet, avgjøres erstatning av skjønnsretten

• Når utbetales erstatning?

– Erstatning utbetales i henhold til vilkårene i avtalen, som er senest 3 uker etter ferdigbefaring er 

gjennomført. Ferdigbefaring avholdes senest 1 måned etter avsluttet anleggsarbeid.

• Hva gjør jeg hvis eiendomsgrensene i avtalen er feil?

– Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke 

er registrert, kan du kontakte kommunen hvor eiendommen ligger. Kommunen er lokal myndighet 

for registre over grunneiendommer og har ansvar for å veilede.

• Fullstendig informasjon vil stå i oversendelsesbrev og i avtale



Advokatbistand

• Hvordan går jeg frem dersom jeg ønsker bistand fra advokat?

– Dekning av nødvendige utgifter

– Avklaring på forhånd

– Samordning

– Utfyllende retningslinjer sendes til aktuelle advokater



Videre fremdrift

• Sender ut avtaler i starten av juni

• Åpen kontordag

• Romslig frist til å inngå avtaler

• Informasjon om endelig vedtak kommer så snart 

dette er på plass

• Foreløpig plan for oppstart – første halvår 2020

• Send inn innspill om hensyn Lyse må ta – eller 

hvis det er spesielle forhold på eiendommen vi 

må vite om



Kontaktinformasjon

https://www.lysenett.no/gilja-seldal/ 

Navn: Stilling: Telefon: E-Post:

Andreas Janson Grunnerverver 408 73 870 andreasj@lyse.no

Silje Kristin Osmundsen Grunnerverver 482 62 104 siljeko@lyse.no

Andreas Florian Ente Prosjektleder Tidligfase 986 23 930 andreas.ente@lyse.no

Robert Gjestland Hooper Prosjektleder Utbygging 909 44 309 roberth@lyse.no
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