Norwegian
Water Resourcesand
Energy Directorate
N IE

Middelthuns gate 29
P.O. Box 5091 Majorstua
N-0301OSLO
NORWAY

Anleggskonsesjon
I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Midtfjellet Vindkraft AS
Organisasjonsnummer: 988 440 124

Dato: ,19 02. 2007
Varighet:
Ref

1.2.2037

NVE 200401666 og 200701056-11

Kommune: Fitjar
Fylke : Hordaland

Telephone: +47 22 95 95 95
Telefax: +47 22 95 90 00
E-mail: nve@nve.no
Web site: www.nve.no
Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bank account:
7694 05 08971
Den norske Bank ASA
0021 Oslo
NORWAY
Swift: DNBANOKK

Side 2
NVE 200701056-11

Nv

I medhold av lov 29.6.1990 nr. 50 (energiloven ) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet

14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 25.11.2005
og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av 14.2.2007

Midtfjellet Vindkraft AS

tillatelse til i Fitjar kommune i Hordaland å bygge og drive følgende elektriske anlegg:
Et vindkraftverk

i området ved Midtfjellet

med en total installert effekt på inntil 150 MW.

Avhengig av valg av vindturbiner vil hver enkelt vindturbin få en installert effekt på 2,0 -3,6
MW. Tre av turbinene kan ha en installert effekt på inntil 6 MW. Turbinstørrelse og
plassering kan bli en annen enn den løsningen som legges di grunn i konsesjonen. Ved
vesentlige endringer i løsningen , må det fremmes en detaljplan , jf. vilkår nr. 12 om

detaljplan.
En transformator

i hver enkelt vindturbin med nominell ytelse inntil 3,6 MVA og omsetning

0,69/33 kV. Tre av transformatorene kan ha nominell ytelse inntil 6 MVA og omsetning 1/33
kV.
Ca. 26 km veier internt i vindkraftverket frem til hver enkelt turbin og
transformatorstasjonen.
Eventuell vindmålemast med maksimal høyde 100 m.
Midtfjellet transformatorstasjon med følgende installasjoner:
-

1 stk transformator med nominell ytelse inntil 150 MVA og omsetning 33/300
kV.

-

Nødvendig høyspennings apparatanlegg.

Følgende jordkabelanlegg

mellom vindturbinene

og transformatorstasjonen:

Ca. 5 km jordkabel med nominell spenning 33 kV av typen TSLE med tverrsnitt
3x1x150 mm2.
Ca. 9 km jordkabel med nominell spenning 33 kV av typen TSLE med tverrsnitt
3x1x240 mm2.
Ca. 14 km jordkabel med nominell spenning 33 kV av typen TSLE med
tverrsnitt 3x1x400 mm2.
-

Ca. 10 km jordkabel med nominell spenning 33 kV av typen TSLE med
tverrsnitt 3x1x630 mm2.

-

Kablene skal i hovedsak følge de interne veiene i vindkraftverket.

Nødvendig høyspennings apparat- og kabelanlegg.

Vindkraftverket

med tilhørende transformatorstasjon

og veier (atkomst - og internveier) skal i

det vesentlige plasseres som vist på vedlagte kart datert 12.2.2007 merket " Grunnlag for
reguleringsplan".
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I tillegg til de til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes
med hjemmel i energiloven § 3-4 følgende spesielle vilkår:
1.

Konsesjonens varighet
Tillatelsen gjelder fra i dag og inntil 25 år fra det tidspunktetanlegget settes i drift, dog ikke
utover 1.2.2037.

2.

Idrif lettelse av anlegget
Anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.2.2012.
Konsesjonæren plikter å sende melding til systemansvarlig straks anlegget er satt i drift eller ved
endringer i eksisterende anlegg i regional- og sentralnettet. Meldingen skal inneholde
opplysninger i henhold til gjeldende krav fra systemansvarlig.
Konsesjonær plikter innen 6 måneder etter at anlegget er satt i drift å oversende NVE
dokumentasjon for at anlegget er bygget i henhold til konsesjonen med fastsatte vilkår.

3.

Vegtrasåer og annen infrastruktur
Konsesjonær plikter å påse at vegtcas6er og oppstillingsplasser legges så skånsomt som mulig i
terrenget. Terrenginngrep i forbindelse med turbinfundamenter, oppstillingsplasser, veier og andre
områder berørt av anleggsarbeidet, skal settes i stand ved planering, revegetering og annen
bearbeiding som er tilpasset det naturlige tehenget. Konsesjonær plikter å foreta en forsvarlig
opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende
anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

4.

Anleggsplan
Konsesjonær plikter å utarbeide en plan for anleggsarbeidet, som beskriver hvordan arbeidet er
tenkt gjennomført. Planen skal ta hensyn til berørte interessersbruk av området,herunder
forholdet til naturmiljø, friluftsliv, landbruk og lokalbefolkning. Anleggsplanen skal utarbeidesi
nært samarbeid med berørte interesser og forelegges NVE før anleggsarbeidet igangsettes.

5.

Transportplan
Det skal utarbeidesen transportplanfor tiltaket, som skal beskrive hvordannødvendig transport
skal foregå. En slik plan skal omtale hvordannatur- og samfunnsinteresser, herunderbeboere og
brukere, skal hensyntas. Planen skal forelegges NVE før anleggsarbeidetigangsettes.

6.

Bruk av atkomstvei og internveier
Atkomstvei og internveier skal stenges for allmenn motorisert ferdsel. Bruk av og tilgjengelighet
til veiene avklares mellom konsesjonær, Fitjar kommune og grunneiere/rettighetshavere.
Tiltakshaver skal i samråd med aktuelle grunneiere vurdere behovet for sperretiltak for sau.

7.

Fargevalg , design og reklame
Vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) skal være hvite eller lys grå. Merking av luftfartshinder
skal fastsettes av NVE i samråd med Luftfartstilsynet før turbinene settes opp. Tårnet og
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maskinhusetskal ha matt overflate. Det skal ikke være firmamerker(skrift, logo, fargemerking
osv) eller annenreklamepå tårn, maskinhuseller vinger.
8.

Vindmålinger og produksjonsregistreringer
Konsesjonær plikterå foreta produksjonsregistreringer
og vindmålinger ved anlegget. Årsrapport
med oppgave over produksjonsregistreringer
, vindmålingerog spesielle hendelserved anlegget
skal sendes NVE til orientering, senest innen 15. februari det etterfølgende år. Ovennevnteskal
gjøres etternærmerebestemmelser fra NVE . NVE kan etterbehov kreve nødvendig tilgang til
vinddatafra vindkraftverketi hele konsesjonsperioden.

9.

Last og dimensjoneringskriterier
Konsesjonærplikter å dimensjonerevindkraftverket for å kunne operere sikkertpå den aktuelle
lokaliteten. Vindmålingersom skal dame grunnlagetfor beregning av dimensjonerendelaster skal
dokumenteres.Det skal redegjøres for målemetodikk,beregning av islast og dimensjonerende
vindhastighet.
Lokalitetens lynintensitetskal vurderes, og det skal redegjøres for hvordan vindkraftverketer
beskyttet mot lynskader.
Beregning av dimensjonerendelaster og lastvirkningsamt dimensjoneringav tårn,rotorog
fundamentskal utføres i henhold til gjeldenderelevantestandarder, normerog forskrifter(norske
eller internasjonale
). NVE kan kreve dokumentasjonav beregningene.
Det skal utarbeideset inspeksjonsprogramfor vindkraftverket som skal forelegges NVE.
Inspeksjonsprogrammetsformål skal være å avdekke eventuelle feil, mangler eller svakhetersom
kan påvirkekonstruksjonenssikkerhetover tid.
NVE kan kreve tilleggsopplysninger av tekniskløkonomisk art.

10. Nedleggelse
NVE kan stille krav om nedlegging, riving og istandsettelseav området, og garantistillelsefor
kostnadeneforbundetmed dette.
Konsesjonærenplikter innen utgangen av det 12. driftsåret av Midtfjellet vindkraftverk,å
oversendeNVE et konkretforslag til garantistillelsesom sikrerkostnadsdekningfor fjerningav
turbineneog istandsettingav områdetved utløp av driftsperioden, jf. Energilovsforskriften
§ 3-4d.
11. Detaljplan
Dersom konsesjonær, etter å ha gjennomførteventuelle detaljertevindmålinger og simuleringer,
ønsker å endreturbinplasseringerog internveier,plikterhan å legge frem en detaljplan. Dersom
valg av leverandør/turbinstørrelsemedførerendringerav tiltaket slik det er spesifisert i
anleggskonsesjonen,skal også dette fremlegges i en detaljplan.Dersom valg av
leverandør/tØinstørrelse medfører endringerav vindparkenslik det er spesifisert i
anleggskonsesjonen, skal også dette fremlegges i en detaljplan. Slike vesentlige endringerkan for
eksempel være turbinplassering, turbinstørrelse, spesifikasjonerlagt til grunn i søknadensom
turbinenslydeffektnivå, interne veier med mer.
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Eventuelldetaljplanskal utarbeidesi nærtsamarbeidmed Fitjarkommune og godkjennesav NVE
før anleggsarbeidet igangsettes.

x< 2L(Aas

vassdrags-og
energidirektør

Denne avgjørelsenkan påklages til Olje- og energidepartenentetinnen tre uker fra det tidspunktunderretningener
kommet framtil partene,jf forvaltningslovens kap VI. En eventuellklage skal begrunnesskriftlig, stiles til Olje- og
energidepartementetog sendes gjennom NVE.

