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Søknad om forlengelse av konsesjon for Guleslettene
vindkraftverk og forlengelse av frist for idriftsettelse
Vi viser til konsesjon til Guleslettene Vindkraft AS (GVAS) for å bygge Guleslettene
vindkraftverk gitt 02.02.2017. Guleslettene vindkraftverk er under bygging og vil etter planen
settes i drift oktober 2020. Dette er i tråd med anleggskonsesjonen som sier at anlegget skal
være satt i drift innen 31.12.2020. Konsesjonen varer i 25 år etter idriftsettelse eller
maksimalt til 31.12.2045.
GVAS ønsker å forlenge konsesjonsperioden slik at konsesjonen gjelder for 30 års drift av
vindkraftverket. Det er etter vår vurdering samfunnsmessig rasjonelt å utnytte turbinene slik
at de kan produsere strøm så lenge som mulig uten at det må gjøres større endringer i
anlegget. Grunnen til at vi søker om denne forlengelsen allerede nå, er at vi ønsker å legge til
rette for en drift- og vedlikeholdsplan som har et langsiktig perspektiv.
Flere turbinleverandører garanterer for levetid på turbinene opp til 30 år. Erfaring med drift
av vindkraftverk, ny teknologi og lengre levetid på de ulike turbinkomponentene, gjør at vi
vurderer at levetiden for en turbin er lengre enn det som tidligere ble lagt til grunn.
Guleslettene vindkraftverk består av 47 4,2 MW Vestas turbiner. Vestas bekrefter at det er
vanlig å vurdere lenger levetid for turbiner som settes opp nå og at det er et ønske om å
maksimere turbinenes levetid.
På grunn av potensielle forsinkelser ifm. koronautbruddet, søker vi samtidig om utsatt frist
for idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.12.2021. GVAS arbeider for å holde den opprinnelige
tidsfristen, men ser at det kan bli problemer med både leveranser og utenlands arbeidskraft
med de begrensningene som er satt av norske myndigheter for å hindre smittespredning.
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Utsettelse med ett år er i tråd med NVEs praksis om å innvilge utsettelse tilsvarende fristen
for å komme med i elsertifikatmarkedet.
GVAS søker derfor om at vilkår 1 i anleggskonsesjonen gitt 02.02.2017 endres fra:
1.Varighet
Konsesjonen gjelder fra i dag og inntil 25 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke
utover 31.12.2045. Anlegget må være satt i drift innen 31.12.2020.
til følgende:
1.Varighet
Konsesjonen gjelder for drift inntil 30 år, dog ikke utover 31.12.2051. Anlegget må være satt i
drift innen 31.12.2021.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål om søknaden.

Med hilsen
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Olav Rommetveit
CEO i Zephyr på vegne av Guleslettene Vindkraft AS

