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Klage på vedtak av 20.10.2017 - Beslutning om ikke oppsettende
virkning
Vi viser til klager på NVEs ekspropriasjonsvedtak av 20.10.2017, der Norsk Miljøkraft Tromsø
AS/Norsk Miljøkraft Raudfjell AS gis ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for bruk av
eksisterende vei opp Sørfjorddalen til planområdet for Raudfjell vindkraftverk.
Vi viser til vårt vedtak av 20.10.2017 hvor det er opplyst om at det må påregnes at eventuelle klager på
ekspropriasjonsvedtaket vil bli nektet oppsettende virkning. Nærmere begrunnelse for vedtaket om
ekspropriasjon og forhåndstiltredelse fremgår på s. 13 i ovennevnte vedtak.
Vi konstaterer at forhåndstiltredelsen ikke omfatter gjennomføring av oppgraderinger som går ut over
ordinært vedlikeholdsarbeid av veien. Det er av betydning at tiltakshaver kunne komme i gang raskt med
å kunne ta i bruk veien for å få nødvendig adgang med anleggsmaskiner til planområdene hvor alle
nødvendige tillatelser for å starte anleggsarbeid foreligger. Etter en helhetlig vurdering av klagen på
ekspropriasjonsvedtaket, vedtar NVE i medhold av oreigningslova § 42 at klagen ikke gis oppsettende
virkning i dette særlige tilfellet.
Det er en forutsetning for å få en klage vurdert at klager er part i saken. I vedtak om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse er det kun direkte berørte grunneiere/rettighetshavere som er part i saken.
Fylkesmannen i Troms og andre har også fremsatt klage på vedtak om ekspropriasjon og
forhåndstiltredelse. Etter vår vurdering er det bare Risten Turi Aleksandersen, Gerd Moe og Gudmund
Moe som har rettslig klageinteresse i ekspropriasjonssaken.
Fremsatt innsigelse fra Fylkesmannen i Troms og innkomne klager på vedtaket av 20.10.2017 er under
behandling og vil snarlig oversendes Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.
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