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Buheii vindkraftverk – godkjenning av justering av detaljplan/MTA,
første del av adkomstvei og ivaretakelse av vilkår.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Buheii Vindkraft AS av 29.08.2018 med
oversendelse av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Buheii vindkraftverk med
tilhørende nettilknytning, og NVEs godkjenningsvedtak datert 31.10.2019.
Viser videre til deres søknad om planjustering for adkomst- og internveier datert 14.02.2020, og søknad
om delgodkjennelse av planendringssøknad datert 17.03.2020.
Vi viser også e-post fra Buheii Vindkraft AS av 27.02.2020 med oversendelse av plan for istandsetting
av masseuttak R1 og M2.

NVEs vedtak
NVE godkjenner justering av de første 1050 meterne av adkomstveien, og massetak/areal for
servicebygg (M2), slik disse fremgår av søknad om planjustering for adkomst- og internveier datert
14.02.2020.
NVE kan ikke godkjenne opparbeidelse av midlertidig riggplass (R1) fordi søknad om planjustering for
adkomst- og internveier datert 14.02.2020 fortsatt er på høring.
NVE godkjenner plan for istandsetting av Massetak (M2) slik dette fremgår av plan av 27.02.2020.
Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen datert 1.12.2017, og i
vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk datert 31.10.2019
Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 01.12.2017 post 14 (NVE 201003882-168), og NVEs
vedtak av 31.10.2019 som godkjenner detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk (NVE ref:20183831663).
Vi forutsetter at endringen er avklart med grunneier og eventuelle andre rettighetshavere. Vi ber
tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket med tilhørende klageadgang.
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Side 2

I søknad av 14.02.d.å. søker Buheii Vindkraft AS om å endre trase for adkomstvei, internveier, samt
endre lokalisering av massetak og riggplasser i gjeldende detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk.
Søknaden om endring av trase for adkomstvei, internveier med mer ble sendt på høring 27.02.d.å., med
høringsfrist 19.03.d.å. I søknad av 17.03.d.å. søker Buheii Vindkraft AS om godkjennelse av justering
av de første 1050 meter av adkomstveien, samt etablering av riggområde (R1), og massetak/areal for
servicebygg (M2).
Plan for istandsetting av massetak knytter seg til oppfølging av vilkår i NVEs godkjenning av detaljplan
og MTA av 31.10.2019, og er en ytterligere detaljering av forhold som allerede er omtalt i
detaljplan/MTA.
Søknaden, av 17.03.d.å., begrunnes med at det er svært viktig å komme i gang med utbyggingen innen
utgangen av mars 2020, med tanke på å få satt anlegget i drift før 31.12.2021, samt at endringene i
traseen for adkomstveien i dette området (sett ift. allerede godkjent MTA/Detaljplan) er små.

Figur 1: Fra søknad av 17.03.2020. Buheii Vinkraft AS søker delgodkjenning opp til pilen på adkomstveien, samt
riggområde øst for Fv465. Rød linje markerer ytre inngrepsgrense, og gul linje arealbruksgrense.

Høring
Søknaden om endring av trase for adkomstvei, internveier med mer ble sendt på høring 27.02.d.å., med
høringsfrist 19.03.d.å. NVE vurderer at det ikke har fremkommet noen merknader som har relevans for
delgodkjenningen som nå gis.
Kvinesdal kommune har imidlertid utsatt frist til 27.03.2020.
Endringene som omfattes av søknad, av 17.03., om godkjennelse av justering av de første 1050 meter av
adkomstveien, samt etablering av riggområde (R1), og massetak/areal for servicebygg (M2),
representerer en liten del av den mer omfattende endringssøknad datert 14.02.2020..
Plan for istandsetting av massetak knytter seg til oppfølging av vilkår i NVEs godkjenning av detaljplan
og MTA av 31.10.2019, og er en ytterligere detaljering av forhold som allerede er omtalt i
detaljplan/MTA.
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I forbindelse med behandlingen av detaljplanen/MTA kom det ingen innspill knyttet til forholdene som
er omsøkt justert eller istandsetting av massetak. NVE har derfor ikke sett behov for å innhente uttalelser
i forbindelse med behandlingen av plan for massetak.
Kvinesdal kommune er informert om dette vedtaket, og kommunen, Fylkesmannen, fylkeskommunen og
interesseorganisasjoner informeres med kopi av vedtaket.

NVEs vurdering
NVEs vedtak av 31.10.2019 om godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk ble
påklaget av seks parter (kommunen, interesseorganisasjoner og privatpersoner). Klagene ble oversendt
Olje- og energidepartementet 17.02.2020 for endelig behandling. NVE kan ikke se at den pågående
klagebehandlingen er til hinder for at søknad om delgodkjennelse av planendringssøknad 17.03.2020
kan tas til behandling.
Delgodkjennelse av planendringssøknad
Søknad datert 17.03.2020 omfatter 1050 meter av adkomstveien lengst øst mot Fv465, og et
massetak/areal for servicebygg (M2). Både delen av adkomstveien og massetaket overlapper nesten helt
med tidligere godkjent trasé, jf. Søknad om planjustering for adkomst- og internveger, datert
14.02.2020. Se figur 2.

Figur 2: Omsøkt endring (rød linje markerer ny arealbruksgrense) sammenlignet med tidligere godkjent
arealbruksgrense (gult felt).

Søknaden inkluderer også etablering av riggplass (R1) øst for Fv465. NVE ser at dette arealet ligger
klart utenfor tidligere godkjent område, og kan derfor ikke godkjenne opparbeidelse av riggplassen før
endelig frist for høring av søknad om endring av detaljplan og MTA av 14.02.2020 er passert.
Det er positivt at Buheii Vindkraft AS har tatt en gjennomgang av infrastrukturen i prosjektet for å
redusere «fotavtrykket», og at gjennomgangen er utført i samråd med både entreprenør,
landskapsarkitekt og arkeolog. Grunneier har også informert NVE om at det er enighet om trasé for
adkomstvei.
Etter NVEs vurdering vil arealbruken utenfor grensene ikke ha andre landskap- eller miljømessige
konsekvenser enn tidligere godkjent løsning (jf. vedtak datert 31.10.2019).
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NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for terrengtilpassing og
istandsetting som tidligere er godkjent av NVE.
NVE konstaterer at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i
konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 01.12.2017, og i vedtak av 31.10.2019 «Godkjenning
av detaljplan og MTA». Tiltaket berører ikke naturmangfold utover dette. Det er derfor ikke gjort nye
vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket.
Istandsettelse av masseuttak
NVE viser til følgende vilkår i NVEs godkjenning av detaljplan og MTA for Buheii vindkraftverk datert
31.10.2019:
Før arbeid med eventuelle massetak/deponi og sidetak igangsettes skal dere utarbeide en plan for
etablering og istandsetting. Planen skal forelegges grunneiere og kommunen, og godkjennes av NVE før
arbeidet med massetak/deponi starter.
Formålet med vilkårene i NVEs godkjenning av detaljplan/MTA, er at den permanente arealbruken i
vindkraftverket skal begrenses så mye som mulig og at inngrepene får en god landskapstilpasning og
avslutning, jf. NVEs vurdering i vedtak av 31.10.2019. Etter NVEs vurdering er planene for både
etablering og istandsetting av og massetak/areal for servicebygg (M2) av tilfredsstillende kvalitet.
NVE forutsetter at delene av massetak/areal for servicebygg (M2) som ikke benyttes til servicebygg
eller parkeringsplass under driftsfasen istandsettes etter endt anleggsperiode. Det er NVEs erfaring at
selv om det er behov for areal til driften og vedlikeholdet av anlegget, er dette behovet mindre enn
arealbehovet i anleggsfasen. Vi oppfordrer Buheii Vindkraft AS til å gjøre en grundig vurdering av
hvilke arealer som er nødvendig for driften og vedlikeholdet av anlegget, og hvilke tiltak som kan
gjennomføres for å redusere permanent arealbruk, jf. vilkår i NVEs godkjenning av 31.10.2019.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.
Det kan være utfordringer knyttet til koronaviruset, blant annet for saker som ønskes behandlet politisk.
Dersom det ikke er mulig å sende en klage innen tre uker, må det sendes en begrunnet søknad om utsatt
klagefrist til post@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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Kopi til:
AGDER FYLKESKOMMUNE
Bevar Heiane
Den Norske Turistforening
Einar Risnes
FJOTLAND BEITE OG SANKELAG
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER
FYLKESMANNEN I AGDER
gudmund.sydness@res-group.com
Helge Briseid Risnes
Jan Arve Røiseland
Knaben Ski- og Aktivitetssenter AS
Knut Risnes
KVINESDAL KOMMUNE
KVINESDAL KOMMUNE v/EDGAR VEGGE
La Naturen Leve
Leon Notkevich
Martin Arne Mygland
Mattilsynet
MOTVIND NORGE
Multiconsult AS v/Kjetil Mork
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet i Agder
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norsk Ornitologisk Forening
Olje- og energidepartementet
Terje Risøen
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Orientering om rett til å klage
Hvem kan klage på vedtaket?

Hvor skal du sende klagen?

Frist for å klage

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende
den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,
vil vi sende klagen til OED.
Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den
dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan
ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.

Du kan få begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en
begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:

Hva skal med i klagen?

-

Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.
Opplyse om du klager innenfor fristen.
Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen
undertegne klagen.

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du
mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i
saken

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt
offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.

Vilkår for å gå til domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til
søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED
som overordnet forvaltningsorgan.
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte
klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få
dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker
etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

