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Godkjenning av endringer i traseen for adkomstveien fra Sørgulen for Guleslettene vindkraftverk
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) viser til mottatt søknad i e-post datert 03.09.2018 og kart
mottatt 06.09.2018 vedrørende endringer i traseen for adkomstveien for Guleslettene vindkraftverk,
på strekningen Sørgulen – Olavatnet - planområdet.
NVE har behandlet saken med hjemmel i konsesjon datert 02.02.2017 post 12 og 13 for Guleslettene
vindkraftverk, vedtak av 23.03.2018 (tillatelse til adkomstvei fra Sørgulen) og vilkår i godkjenning av
detaljplan og miljø- , transport- og anleggsplan (MTA) for Guleslettene vindkraftverk av 24.06.2018.
Vedtak
Med hjemmel i konsesjon datert 02.02.2017 post 12 og 13, vedtak av 23.03.2018 og vilkår i NVEs
godkjenning av 24.06.2018, godkjenner NVE justeringer av traseen for adkomstveien fra Sørgulen for
Guleslettene vindkraftverk slik endringene fremkommer i kartet «Guleslettene Wind Farm – road from
Sørgulen rev 4-red» revidert 05.09.2018.
NVEs vedtak forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i
konsesjonen av 02.02.2018, og i vedtak om godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA) av 24.06.2018. NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten NVEs
godkjennelse. NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av
anlegget ved senere tidspunkt. NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg
nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.
NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.
NVE ber tiltakshaver underrette grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket.
NVEs vurdering
Det fremgår av søknaden, og vedlagt kart «Guleslettene Wind Farm – road from Sørgulen …» at det er
fire strekninger hvor det er ønske om endring av traseen:
1)ved Sørgullen flyttes avkjøringen nærmere elva
2) etter om lag 200 meter flyttes traseen lenger ned i lia nærmere elva
3) ved Ramsskorane flyttes traseen lenger opp i lia, vekk fra vassdraget
3) ved kryssing av Storelva ved Olavatn og noe oppover lia etter dette

Bakgrunnen for de foreslåtte endringen er blant annet ønske om å ivareta innspill fra grunneiere,
samt ønske om å få en bedre landskapsmessig tilpasning av traseen.
NVE konstaterer at planene har vært forelagt Bremanger kommune. Bremanger kommune skriver i
epost av 07.09.2018 at: «Vi har fått sett på dei endra planane. Vi synest det er positivt å kunne
imøtekome grunneigarane sitt ynskje, og det er bra med endring som gjev mindre inngrep i dyrka
mark. Vi meiner at det bør vere att eit vegetasjonsbelte langs elvekanten, av omsyn til landskap og
biologisk mangfald. Vi har ikkje merknader til endringane vidare oppover langs trasèen, sjølv om vi
synest det er noko uheldig at vegen kjem nærare Olavatnet. Vi ser likevel at dette er av di endringa
gjev mindre terrenginngrep, og meiner difor endringa er ok.»
NVE forutsetter at prinsippene i designmanualen vedlagt MTA for Guleslettene vindkraftverk legges
til grunn. NVE konstatere at de omsøkte endringene medfører at traseen på noen strekninger vil
komme nærmere vassdraget. Det er NVEs forståelse, ut fra dialog med tiltakshaver at vassdraget
eller kantsonen ikke blir berørt, med unntak av der traseen krysser Storelva. NVE vurderer at de
omsøkte endringene gir en bedre landskapsmessig løsning, og dermed kan godkjennes.
NVE konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8- 12 er vurdert i
konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 02.02.2018, og i tidligere vedtak knyttet til
godkjenning av detaljplan og MTA av 24.06.2018. Tiltaket berører ikke naturmangfold utover dette.
Det er derfor ikke gjort nye vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med
rettslig klageinteresse innen tre uker fra underrettelse om vedtak, jf. forvaltningsloven 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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