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Buheii vindkraftverk - vedtak om endret installert effekt
Det vises til søknad av 05.04.2017 fra Buheii Vindkraft AS om å øke installert effekt i Buheii
vindkraftverk fra 81 MW til 82,8 MW. Søknaden ble sendt til Olje- og energidepartementet som i vedtak
av 16.11.2017 stadfestet NVEs vedtak av 17.09.2015, og la til grunn at NVE behandler søknaden om
effektjustering.
Tiltakshaver har hatt en innledende runde med møter med foretrukne turbinleverandører. I disse møtene
er det fremkommet at det vil kunne være mulig å benytte 3,6 MW turbiner i Buheii vindkraftverk,
istedenfor 3,3 MW turbiner som er beskrevet i søknad om konsesjon av 06.10.2014. Turbinene som var
beskrevet i søknaden hadde en navhøyde på 94 meter og rotordiameter på 112 meter. Turbinene som nå
vurderes vil ha en navhøyde på 87 meter og rotordiameter på 126 meter. Det vil være rom for 23
turbiner i planområdet. Dette er samme antall turbiner som er beskrevet i søknaden nevnt over.
Tiltakshaver har estimert energiproduksjon til 281 GWh/år ved den omsøkte endringen som utgjør en
betydelig merproduksjon. Produksjonsøkningen skyldes effektjusteringen og at vindmålinger i
planområdet bekrefter meget gode og stabile vindressurser.
I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under
henvisning til søknad av 05.04.2017, Buheii Vindkraft AS tillatelse til å endre installert effekt i
Buheii vindkraftverk fra 81 til 82,8 MW.
NVE har i vedtaket vektlagt at endringen ikke medfører virkninger for omgivelsene og at den medfører
en betydelig økt energiproduksjon. På dette grunnlag fant NVE det ubetenkelig å unnlate høring av
søknaden.
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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 underretningen er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI.
En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.
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