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Dønnesfjord vindpark AS - vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av
Dønnesfjord vindkraftverk, Hasvik kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 06.11.2019 fra Dønnesfjord Vindpark
AS om utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk fra 01.01.2020 til 01.01.2021.
Gjeldene anleggskonsesjon for Dønnesfjord vindkraftverk ble meddelt Dønnesfjord Vindpark AS
12.12.2013. I konsesjonens vilkår nr. 2 ble det satt frist om idriftsettelse av anlegget til 01.01.2020.
Detaljplan og Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) ble godkjent av NVE 07.09.2018 og
vindkraftverket er nå under bygging.
Søknad om utsatt frist for idriftsettelse av 06.11.2019 begrunnes med kort barmarksesong i 2019 og
forsinkelser knyttet til ekspropriasjonsprosess i forbindelse med utbedringer av moloen ved Elvestrand,
der turbinkomponenter skal ilandføres. Konsesjonær opplyser at de planlegger turbininstallasjon i juni
2020, etter kalvingsesongen for tamrein i området og at anlegget vil settes i drift i løpet av høsten 2020.
NVE viser til at fristen for idriftsettelse løper ut ved årsskiftet. Vi konstaterer at Dønnesfjord vindpark
AS ikke vil rekke fristen for idriftsettelse. Vi viser til at ekspropriasjonssaken har medvirket til
forsinkelser i realiseringen av vindkraftverket innenfor gjeldene frist. Etter at detaljplan og MTA var
godkjent av NVE kom det frem at nye grunneiere ble berørt av moloen ved Elvestrand som tidligere
ikke var kjent. NVE finner det rimelig at det derfor gis en forlengelse av fristen for idriftsettelse til
01.01.2021.
NVE har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring rettersom anlegget er under bygging og
at realiseringen av vindkraftverket ble forsinket av eiendomsforhold som var utenfor konsesjonærs
kontroll.
NVEs vedtak
I medhold av energiloven § 3-1, jf. § 10-4, andre ledd, gir NVE Dønnesfjord vindpark AS utsatt frist for
idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk til 01.01.2021.
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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