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NVE stiller søknad om økt installert effekt i Gilja vindkraftverk og søknad om
konsesjon for Sandnes vindkraftverk i bero
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter herved behandlingen av søknad fra Gilja
vindkraftverk AS om økt installert effekt konsesjonen i Gilja vindkraftverk og søknad fra Norsk
Vind Energi AS om konsesjon for Sandnes vindkraftverk i bero. NVE begrunner vår avgjørelse
med at det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet. Sakene kan tas til behandling når det foreligger
søknad om nødvendige nettforsterkninger.
Norges vassdrags- og energidirektorat avslo 18.12.2014 søknad om Sandnes vindkraftverk. Vedtaket ble
påklaget og sendt til Olje- og energidepartementet for behandling. Departementet sendte 23.03.2017
søknaden i retur til NVE for ny behandling. NVEAS har i brev av 01.03.2018 fremlagt en anmodning
om ny behandling av et revidert Sandnes vindkraftverk.
Gilja Vindkraftverk AS fikk i 2016 endelig konsesjon for å bygge og drive Gilja vindkraftverk med
installert effekt på 135 MW. Gilja vindkraftverk AS har i brev av 14.06.2018 søkt om å øke den
installerte effekten i vindkraftverket fra 135 til 190 MW, begrunnet med effektivitet i moderne
vindturbiner. Dette er i epost av 03.01.2019 redusert til 160 MW.
NVE har i dag gitt konsesjon til Lyse Elnett for å bygge og drive en 132 kV kraftledning fra Gilja til
Seldal som nettilknytning for vindkraftverket. Med denne nettløsningen kan Gilja vindkraftverk knyttes
til med 135 MW og settes i drift innen utgangen av 2021. Den planlagt gjenbrukte ledningen Seldal–
Tronsholen begrenser hva Gilja vindkraftverk og andre nye kraftverk i området kan mate ut på nettet.
Denne ledningen har kapasitet til å ta imot 160 MW, men at 135 MW kan brukes av Gilja vindkraftverk.
Resterende kapasitet er satt av til eksisterende produksjon, deriblant Maudal kraftverk, som i dag mater
inn på 50 kV-nettet i Gilja. Lyse Elnett planlegger å legge eksisterende kraftproduksjon i området over
på 132 kV-nettet i ca. 2030. NVE vurderer at det ikke kan gis konsesjon til ny produksjon så lenge det
ikke kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig nettkapasitet. Søknaden om økt effekt stilles derfor
i bero inntil det foreligger en søknad om anlegg som forsterker nettet og åpner for å tilknytte mer ny
produksjon.
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Sandnes vindkraftverk (90 MW) er søkt tilknyttet det samme nettet som Gilja vindkraftverk, og en
eventuell konsesjon for dette prosjektet vil på samme måte som søknaden om økt effekt i Gilja
vindkraftverk først kunne vurderes når det foreligger en søknad om økt nettkapasitet i området. NVE
stiller på dette grunnlaget også denne søknaden i bero.
Søknader som stilles i bero er informasjon om at sakene ikke kan tas til behandling på nåværende
tidspunkt. Dette kan ikke påklages.
For nærmere beskrivelse av NVEs vurderinger vises det til kapittel 3.1 i notatet «Bakgrunn for vedtak»
av i dag, som er å finne på NVEs nettsider.
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