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Austri Vind DA - Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark
fylke - Vedtak om økt installert effekt fra 45,6 MW til 54 MW
Norges vassdrags- og energidirektorat AS (NVE) viser til søknad av 08.11.2017 fra Austri Vind DA, om
økning av installert effekt i Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke. Det søkes om
økt effektinstallasjon fra 45,6 MW til 54 MW. Austri Vind DA begrunner søknaden med et ønske om å
kunne utnytte beste mulig tilgjengelige vindturbinteknologi i vindkraftverket på Kjølberget. Det har
frem til i dag vært planlagt å bygge vindturbiner med 3,6 til 3,8 MW installert effekt per vindturbin. Nå
planlegges det vindturbiner med installert effekt 4,5 MW per vindturbin. Antall planlagte vindturbiner er
det samme som før.
Gjeldende anleggskonsesjon for Kjølberget vindkraftverk ble meddelt Austri Vind DA 12.02.2016, og
det ble i vedtak av 03.10. 2016 gitt tillatelse til økt effekt fra 40 til 45,6 MW.
NVEs vurdering
I perioden 2002 – 2012 ble det i de norske vindkraftverkene som i dag er i drift hovedsakelig installert
turbiner på 2.0-2,5 MW. I de vindkraftverkene som i dag er under oppføring installeres turbiner med
effekt fra 3.3 til 3.6 MW og det er sannsynlig at turbiner på 4.0-5.0 MW kan bli installert de kommende
år, blant annet for Kjølberget vindkraftverk.
NVE anbefaler at installert effekt i Kjølberget vindkraftverk endres fra 45,6 til 54 MW. Dette muliggjør
en samfunnsøkonomisk bedre løsning med vesentlig økt produksjon basert på samme antall turbiner
uten at virkningene for omgivelsene vurderes å bli vesentlig endret.
Med bakgrunn i at den omsøkte endringen av total installert effekt ikke medfører vesentlig endrete
virkninger for omgivelsene har NVE funnet det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden
Vedtak
I medhold av energiloven § 3-1, gir NVE under henvisning til søknad av 08.11.2017 tillatelse til
Austri Vind DA til å endre installert effekt i Kjølberget vindkraftverk fra 45,6 til 54 MW.
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NVE har i vedtaket lagt vekt på at endret installert effekt ikke vil medførevesentlig endrete virkninger
for omgivelsene sammenlignet med tidligere aktuell utbyggingsløsning, og at endringen sikrer at tiltaket
blir et bedre samfunnsøkonomisk prosjekt med potensial for vesentlig økt energiproduksjon. Detaljert
utforming av vindkraftverket, herunder angivelse av antall turbiner, tårnhøyde og rotordiameter,
forutsettes fremmet i detalj-, og miljø-, transport- og anleggsplanen, jf. vilkår i gjeldende konsesjon for
Kjølberget vindkraftverk av 12.02.2016.
Klageadgang
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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