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Søknad om utsatt frist for idriftsettelse.
Vi viser til godkjent konsesjon og MTA plan for Tysvær Vindpark.
Tysvær Vindpark AS søker med dette om utsatt frist for idriftsettelse. Det søkes om at konsesjonsvilkår om at
anlegget må være satt i drift før 31.12.2021 blir endret til 30.06.2022. Bakgrunnen for søknaden er situasjonen
rundt Covid-19 og forsinkelser i leveranser av vindturbindeler grunnet flaskehalser i fartøymarkedet for transport
av denne type komponenter.
Status for prosjektet:
Tysvær Vindpark startet byggingen i mai 2020, og har hatt god framdrift fram til nå. Alle internveier, internkabling,
fundamenter og oppstillingsplasser ble ferdigstilt i februar i år. Servicebygg/ transformatorstasjon og høyspentlinjen
mellom Hersdalen og Klovning er ferdig bygget og nettilknytningen ble spenningssatt 29. juni. Oppstart av
turbinmontasje igangsettes når dette tillates i henhold til bestemmelser i MTA-plan om restriksjonsperioder av
hensyn til fugl og dyreliv.
Årsak til behov for fristforlengelse:
Opprinnelig oppstart for installasjon av vindturbiner var 5. juli for de deler av vindparken som ikke har
hekkerestriksjoner, og ferdigstillelsesdato for vår vindturbinleverandør som også tok høyde for disse restriksjonene
var 4. november. Situasjonen rundt Covid 19 og blokkering av Suez-kanalen har ført til forsinkelser i fartøymarkedet
for transport, og vi har nå mottatt melding fra vår leverandør av vindturbiner om forsinkelser i leveranser av
turbindeler. I utgangspunktet skulle turbinene vært levert Gismarvik havn i juni i år. Foreløpig estimert leveranse
er nå uke 31/ 32 (midten av august), men vi har ikke lykkes med å få en endelig bekreftelse på leveransetidspunkt
fra vår leverandør per 30. juni 2021. Det er utarbeidet en foreløpig oppdatert framdriftsplan, og med ulike tiltak ser
det ut til at tidspunkt for ferdigstillelse kan nås i månedsskiftet november/ desember 2021 dersom det ikke oppstår
ytterligere forsinkelser. Dette er ca. en måned etter opprinnelig plan.
Grunnet fortsatt usikkerhet rundt tidspunkt for leveranse av turbindeler kan vi ikke utelukke ytterligere forsinkelser.
Samtidig øker bekymringen for usikkerheten som introduseres ved at installasjon av vindturbinene vil skje i en
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periode med høyere risiko for ventetid grunnet høy vind. Lengre perioder med høy vind kan skyve installasjonen
over i 2022.
Videre hersker det fortsatt noe usikkerhet rundt hvordan innreiserestriksjoner innført av regjerningen den 29.
januar i år vil påvirke framdriften for installasjon og idriftsettelse av vindturbinene, da våre leverandører er avhengig
av utenlandsk arbeidskraft for gjennomføring av dette arbeidet. Vi har mottatt varsel under leverandøravtalens
bestemmelser om force majeure og lignende bestemmelser, samt om mulige ytterligere forsinkelser, fra vår
leverandør grunnet disse pågående innreiserestriksjonene.
Tiltakshaver viser til NVEs brev datert 27.11.2019 til alle konsesjonærer for vindkraft i Norge om at det på generelt
grunnlag ikke vil gis forlenget frist for idriftsettelse for vindkraftverk utover 31.12.2021. Brevet åpner samtidig for
at prosjekter som har kommet langt i byggingen vil ha mulighet til å søke om en forlengelse av fristen dersom
forhold som ligger utenfor tiltakshaver sin kontroll (force majeure) har oppstått. Vi viser også til uttalelse på NVEs
hjemmesider 20. mars 2020, hvor det fremgår at "[d]ersom det på grunn av korona-situasjonen er uforholdsmessig
vanskelig eller umulig å oppfylle krav, vilkår eller frister, kan man søke om utsettelse av fristen." Vi viser også til
Olje- og energidepartementets omtale av slike utsettelser i Statsbudsjettet for 2021:
"Departementet kan vanskelig se at det er forvaltningsrettslig adgang til å avslå en søknad om
fristforlengelse der et vindkraftanlegg er under bygging med sikte på realisering innen 31. desember 2021,
og på grunn av «force majeure» eller andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll blir forsinket. Som
andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll kan være konsesjonspålegg som det ikke vil være mulig for
konsesjonæren å oppfylle i tide eller fremføring av kraftledning til anlegget, og som ikke konsesjonæren ikke
har ansvar for. Også tidsnød som skyldes aksjoner eller andre tiltak som har til formål å hindre realisering
av prosjektet innenfor fastsatt frist 31. desember 2021 regnes som slike forhold."
Tiltakshaver er av den klare oppfatningen at nåværende situasjon rundt Covid-19, i kombinasjon med
innreiserestriksjoner og hendelsen i Suez-kanalen og påfølgende forsinkelser i fartøymarkedet må kunne
klassifiseres som utenfor tiltakshavers kontroll. Tiltakshaver mener derfor alene av den grunn at det er grunnlag for
en forlenget frist. Vi er også kjent med at det er varslet aksjoner mot den videre utbygging av parken, og i den grad
dette medfører forsinkelser, vil dette i seg selv gi grunnlag for utsettelse, jf Olje- og energidepartementets uttalelser
referert ovenfor. Utsettelse av fristen som omsøkt, vil også være i tråd med NVEs vedtak av 29. april 2021
tilsvarende fristutsettelse fors Songkjølen/ Engerfjellet vindpark.
På bakgrunn av ovennevnte forhold søker tiltakshaver herved om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til
30.06.2022.

Med vennlig hilsen

Leon Notkevich
Daglig Leder, Tysvær Vindpark
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