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Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk
Vi viser til søknad av 09.04.2019 om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk.
Gjeldende anleggskonsesjon for Buheii vindkraftverk er meddelt Buheii Vindkraft AS den 01.12.2017. I
konsesjonen er det fastsatt vilkår om at denne gjelder for 25 år fra idriftsettelse av anlegget, og at
anlegget må settes i drift innen 31.12.2020.
NVE meddelte anleggskonsesjonen til Buheii vindkraftverk 17.09.2015. Vedtaket ble påklaget og Oljeog energidepartementet gav endelig konsesjon i vedtak av 01.12.2017.
Buheii Vindkraft AS oversendte detaljplan og MTA-plan for Buheii vindkraftverk i oktober 2018 for
godkjenning i NVE. Denne er fortsatt til behandling og forventes å bli ferdigbehandlet av NVE våren
2019.
Buheii vindkraftverk skal tilknyttes Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. Statnett SF har
gjennomført en tidkrevende vurdering av hvor mye produksjon som kan tilknyttes i Ertsmyra fra Buheii
vindkraftverk. Statnett SF avklarte i juli 2018 at Buheii kan tilknytte konsesjonsgitt installert effekt.
Tidligere var det kun blitt tildelt vel 50 MW. Som nevnt over er behandlingen av detalj- og MTA-planen
ikke avsluttet. På grunnlag av tidkrevende avklaring av kapasitetsforholdene i Ertsmyra søkte Buheii
Vindkraft AS om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk til 31.12.2021, og at konsesjonen
er gjeldende i 25 år fra 31.12.2021, dvs. til 31.12.2046.
NVE vektlegger at avklaringsprosessen med Statnett SF om hvor mye effekt som kan mates inn i
Ertsmyra transformatorstasjon har vært usikker og tidkrevende, og vil tilrå at endringer av tidspunkt for
idriftsettelse og varighet av konsesjonen forlenges med ett år. NVE har ikke funnet det nødvendig å
sende søknaden på høring, da søknaden ikke inkluderer tiltak som medfører endrede virkninger for
omgivelsene.
I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under
henvisning til søknad av 09.04.2019, Buheii Vindkraft AS utsatt frist for idriftsettelse av Buheii
vindkraftverk til 31.12.2021 og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne
underretningen er kommet fram, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til
Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.
Vi ber Buheii Vindkraft AS underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal
etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens
dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av
orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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