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Eolus Vind Norge AS - Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og
forlenget varighet på anleggskonsesjon for Øyfjellet vindkraftverk
Vi viser til søknad av 25.10.2018 fra Advokatfirmaet Haavind AS, på vegne av Eolus Vind Norge AS,
om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjon for Øyfjellet vindkraftverk.
Eolus Vind Norge AS ble meddelt anleggskonsesjon for bygging og drift av Øyfjellet vindkraftverk den
16.11.2016. Ved NVEs vedtak av 11.10.2018 ble nevnt konsesjon erstattet med en ny konsesjon som
bl.a. omfatter en økning av installert effekt fra 330 til 400 MW og endringer i de elektriske anleggene,
og med frist for idriftsettelse innen 31.12.2020.
Det søkes om utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk med ett år til 31.12.2021. En
fristforlengelse er nødvendig for å sikre at Øyfjellet vindkraftverk kan inkluderes i el-sertifikatmarkedet,
dvs. med realisering innen 31.12.2021. Det søkes samtidig om forlenget varighet på konsesjonen med ett
år til 31.12.2046.
I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under
henvisning til søknad av 25.10.2018, Eolus Vind Norge AS utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet
vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.
NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Øyfjellet vindkraftverk kan
realiseres før ordningen med el-sertifikater blir avsluttet.
På bakgrunn av at søknaden ikke inkluderer tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene,
har NVE ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring.
Vi ber Dem underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter
forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter.
Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orientering skal
sendes til NVE.
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne
underretningen er kommet fram, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til
Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.
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