
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Farsund kommune 

Postboks 100 

4552 FARSUND 

 

   

Vår dato: 30.11.2021         

Vår ref.: 201904243-110     

Arkiv: 611   Saksbehandler: 

Deres dato:    Anine Mølmen Andresen 

Deres ref.:    

   

22959846/aman@nve.no 

         

Høring av endringssøknad for nettilknytning av Lista næringspark  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Lista Renewable 

Energy Park (LREP) for endringer på den tidligere konsesjonsgitte 132 kV nettilknytningen til 

Lista datasenter i Farsund kommune i Agder fylke.  

Høringsfristen er satt til 23. januar 2022. Dette brevet sendes til alle som tidligere har vært 

høringsparter i saken, og alle som har uttalt seg i tidligere høringer.  

Dokumentene i saken er tilgjengelig på http://www.nve.no/5117/A  

Historikk i saken 

LREP fikk 30.06.2020 konsesjon av NVE for bygging og drift av to ca. 10 km lange 132 kV jordkabler 

nødvendig for nettilknytning av Lista datasenter i Farsund kommune i Agder. De fikk også tillatelse til 

utvidelse av Lista transformatorstasjon ved Alcoa, og til å etablere en ny transformatorstasjon på det 

planlagte datasenterområdet ved gamle Lista flyplass. NVEs vedtak ble påklaget, og Olje- og 

energidepartementet (OED) stadfestet NVEs vedtak 10.03.2021. I etterkant av dette har NVE også 

mottatt to ytterligere klager på vedtaket, fra to grunneiere. Disse klagene ble stadfestet av OED den 

04.11.2021. OEDs vedtak i klagesakene er tilgjengelige på NVEs nettsider.  

Om endringssøknaden  

LREP har 13.07.2021 sendt søknad til NVE om endringer av konsesjonsgitt anlegg. I den opprinnelige 

søknaden ble det omtalt at anlegget skulle forsyne et datasenter, men i endringssøknaden opplyser LREP 

opplyser om at anlegget skal legge til rette for etablering av kraftkrevende industri i Lista næringspark. 

Det er aktuelt med datasenter og/eller batterifabrikk på området.  

LREP søker primært (alternativ A) om å bygge kablene med spenningsnivå 300 kV, i stedet for det 

konsesjonsgitte 132 kV. De søker også om endringer i transformatorstasjonene, som følge av at 

transformeringen fra 300 kV i dette alternativet gjøres ved næringsparken i stedet for i Lista 

transformatorstasjon ved Alcoa. Dette innebærer blant annet en større utvidelse av 

transformatorstasjonen ved næringsparken (nå kalt Hellemyra transformatorstasjon) og endringer ved 

Lista transformatorstasjon. I tillegg søker de om flere traséjusteringer på kabeltraseen, og midlertidige 

anlegg i byggefasen.  
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Sekundært (Alternativ B) søker de om å opprettholde konsesjonsgitt spenning på 132 kV, men de søker 

likevel om endringer i de tidligere konsesjonsgitte stasjonene. De søker også om de samme 

traséjusteringene som i alternativ A.  

LREP søker om konsesjon i medhold av energiloven.  

LREP søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive 

de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. De søker også om ekspropriasjonstillatelse til bruk 

av veier og midlertidige riggområder. Riggområdene omfatter blant annet et 18 meter bredt belte langs 

kabeltraseen, i tillegg til behovet for større områder enkelte steder.  

Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter 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.   

Høringsuttalelser 

Gjennom høring av søknaden ønsker vi å motta synspunkter på de endrede planene, og eventuelle 

forslag til avbøtende tiltak.  

Søknaden og kart som beskriver justeringene er tilgjengelige på NVEs internettsider 

www.nve.no/5117/A  

Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter: 

- via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider 

- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 201904243 

i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen) 

- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO 

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 23. januar 2022.  

Informasjon til Farsund kommune  

Vi ber om at et eksemplar av søknaden blir lagt ut i kommunen til offentlig ettersyn. NVE vil kunngjøre 

høringen i aktuelle aviser. Vi ber videre kommunen å legge søknaden og informasjon om høringen ut på 

sine internettsider og ev. facebook-sider, og å orientere aktuelle lokale velforeninger, idrettslag, 

interesseorganisasjoner m.fl. om søknaden. 

 

Med hilsen 

 

Lisa Vedeld Hammer 

seksjonssjef 

Anine Mølmen Andresen 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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AGDER ENERGI NETT AS 

AGDER FYLKESKOMMUNE 

AKER BP ASA 

Alcoa Norway ANS Lista 

Ane Grete Larsen 

Arnt Olav Penne 

Bjørn Victor Thorkildsen 

DNT-sør 

ERLING MAGNE KNUSTAD 

Farsund kommune 

Fortidsminneforeningen i Vest-Agder 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER 

HANANGERMONA GRUNNEIERLAG SA 

Innbyggere på Kviljo v/Erling Knustad 

Kari Marie Swensen 

Naturvernforbundet i Agder 

Norges Bondelag – Agderkontoret 

Norsk Ornitologisk Forening avd. Vest-Agder 

Norsk Ornitologisk Forening Vest-Agder, Lista lokallag 

Oddbjørn Kvia 

Ove Kvia 

Per Eirik Jensen 

R. Tonnessen 

Ragnhild Senum 

Statnett SF 

STATSFORVALTEREN I AGDER 

Telenor Kabelnett 

TeliaSonera Norge AS 

TOR ERLING AULIE 

Trygve W. Jensen 

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 

Vest-Agder Natur og Ungdom 
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