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Søknad om endring i total installert effekt

Det vises til søknad av 10.9.2008 fra Kvalheim Kraft AS om økning i total installert for utvidelsen av
Mehuken vindkraftverk. Det vises videre til konsesjon av 24.6.2008 meddelt Kvalheim Kraft AS for
en utvidelse av Mehuken vindkraftverk med inntil 16 MW.
Bakgrunn
Kvalheim Kraft AS søker om økning av installert effekt i utvidelsen av Mehuken vindkraftverk fra
tidligere konsesjonsgitte økning på 16 MW til 18,4 MW. Bakgrunnen for søknaden er at nærmere
beregninger fra netteier SFE Nett AS tilsier at det er mulig med en økning i effektinstallasjonen. Dette
vil ifølge søker gi økt energiproduksjon med relativt lave tilleggsinvesteringer. Søker opplyser at de
vil forholde seg til konsesjonens krav vedrørende turbinstørrelse, antall turbiner og turbinplassering.
Vurdering
NVE konstaterer at nænnere nettanalyser viser at det er mulig å mate enda mer kraft ut fra Mehuken
vindkraftverk enn forutsatt i søknaden. Vi viser her til opplysninger fra SFE Nett AS, vedlagt
søknaden fra Kvalheim Kraft AS. NVE viser til at det er mulig å gjennomføre den omsøkte økningen
uten endringer i nett eller endringer i turbinantall eller turbinplassering, slik det fremgår av
konsesjonssøknad for utvidelse og slik det er forutsatt i NVEs konsesjonsvedtak av 24.6.2008. NVE
registrerer at situasjonen i leverandørmarkedet gjør det nødvendig med en viss grad av fleksibilitet ved
valg av turbinleverandør for å sikre økonomiske og miljømessig rasjonelle prosjekt.
NVE konstaterer videre at det ikke er fremkommet klager på NVEs konsesjonsvedtak av 24.6.2008 og
at konsesjonen således er å anse som endelig. NVE ser positivt på at en økning i installert effekt vil gi
økt fornybar energiproduksjon med samme ressursutnyttelse når det gjelder areal og inngrep. NVE vil
understreke at omsøkt endring ikke vil medføre noen endringer i virkninger for allmenne og private
interesser sammenlignet med konsesjonen meddelt 24.06.2008.
Konklusjon
I medhold av lov 29.6 1990 nr. 50 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir
Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 10.9.2008 Kvalheim Kraft AS
tillatelse til å øke installasjonen i Mehuken med 2,4 MW i forhold til konsesjon av 24.6.2008, slik at
total installert effekt blir inntil 18,4 MW.

Side 2

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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