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Guleslettene vindkraft AS - Godkjenning av massetak ved
transformatorstasjon (T12-T16) og ved T35-T36, Guleslettene
vindkraftverk
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) viser til mottatt søknad om godkjenning av plan for
etablering og istandsetting av massetak for Guleslettene vindkraftverk av 09.10.2018 og 19.10.2018.
NVE har behandlet saken med hjemmel i vilkår i godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA) for Guleslettene vindkraftverk av 24.06.2018.
Vedtak
Med hjemmel i vilkårene for godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) gitt i
vedtak av 24.06.2018 for Guleslettene vindkraftverk, godkjenner NVE plan for etablering og
istandsetting av massetak ved turbinpunkt ved transformatorstasjonen (turbinpunkt T12-T16) og
massetak ved turbinpunkt T35-T36, i henhold til fremlagte planer av henholdsvis 09.10.2018 og
19.10.2018.
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 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. Kopi av vedtaket
skal følge underretningen. Kopi av underretningen skal sendes NVE.
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Side 2

NVEs vurdering
I NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA for Guleslettene vindkraftverk av 24.06.2018 er
det satt følgende vilkår:
«Det skal utarbeides en plan for etablering og istandsetting av massetak. Planen skal inneholde
detaljerte kart med visualiseringer og tverrsnitt, samt beskrive behov for areal i forbindelse drift og
vedlikehold av anlegget. Planen skal utarbeides i samråd med kommune og grunneier og godkjennes av
NVE før arbeidet med massetakene starter.»
Tiltakshaver skriver i søknad av 09.10.2018 og 19.10.2018 at planene for etablering og istandsetting av
massetakene har vært forelagt Flora og Bremanger kommune og grunneiere. De har ikke mottatt
merknader til planene.
Det fremgår av plan av 09.10.2018 at massetak ved transformatorstasjon (turbinpunkt T12-T16), skal
drenere mot nord. NVE godkjente tiltaksplan for drikkevannsforsyning 08.11.2018. I planen står det at
«Massetaket (ved transformatorstasjonen) etableres på en slik måte at man får skjæringskant mot sør slik
at avrenning blir mot nord». Etter NVEs vurdering vil dette redusere faren for avrenning i nedbørsfeltet
til Terdalsvassdraget. NVE forutsetter at terrengtilpasning av massetaket slik det fremgår av tiltaksplan
for drikkevannsforsyning legges til grunn i utformingen.
Det fremgår av plan av 19.10.2018 at massetak ved turbinpunkt T35-T36 ved Grøneggvatnet, skal
etableres med vannspeil. NVE understreker at det skal legges særlig vekt på å ivareta mest mulig av
naturlige kolleformasjoner mot tilstøtende nyetablert tjern, samt tilføring av torvjord mot vannkanten.
NVE forutsetter at prinsippene i designmanualen, vedlagt MTA for Guleslettene vindkraftverk, legges til
grunn. NVE konstaterer at det fremgår av planene at omsøkte massetak skal istandsettes i sin helhet etter
endt anleggsperiode.
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.
NVE har ingen øvrige merknader til etablering og istandsetting av massetaket ved
transformatorstasjonen (turbinpunkt T12-T16), og massetaket ved turbinpunkt T35-T36.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, 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.
Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

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