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Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse av Ytre Vikna vindkraftverk 

trinn II og planlagte turbiner i Ytre Vikna vindkraftverk trinn I 

Vi viser til søknad av 22.05.2018 fra Sarepta Energi AS om utsatt frist for idriftsettelse av Ytre Vikna 

vindkraftverk trinn II og planlagte turbiner i Ytre Vikna vindkraftverk trinn I. 

NTE Energi AS er meddelt anleggskonsesjon den 16.03.2009 for bygging og drift av Ytre Vikna 

vindkraftverk trinn II. NVE ga utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket den 28.10.2015 til 

31.12.2020. Videre ble det i e-post fra NVE av 10.12.2015 bekreftet at utsettelsen også gjaldt de 

planlagte turbinene i nordlige del av området, hvor trinn I er utbygd og satt i drift. 

Ytre Vikna vindkraftverk trinn II eies i sameie mellom NTE Energi AS og Sarepta Energi AS. Eierne 

har besluttet at TrønderEnergi Kraft AS håndterer den daglige prosjektutviklingen for vindkraftverket. 

Det er en forutsetning for utbygging av Ytre Vikna vindkraftverk trinn II at regionalnettet mellom 

Rørvik og Kolsvik oppgraderes fra 66 kV til 132 kV. Dette arbeidet er utsatt. 

Eierne arbeider ut fra at regionalnettet blir oppgradert, men innser imidlertid at det ikke er mulig å 

gjennomføre en utbygging før fristen av sertifikatmarkedet går ut. Gjennom tidligere prosjektering 

mener eierne at det likevel kan være lønnsomt med utbygging av Ytre Vikna vindkraftverk trinn II, også 

etter at sertifikatmarkedet er avsluttet. 

På ovennevnte bakgrunn søkes det i brev av 22.05.2018 om utsatt frist for idriftsettelse av Ytre Vikna 

vindkraftverk trinn II, og planlagte turbiner i Ytre Vikna vindkraftverk trinn I til 31.12.2024. 

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under 

henvisning til søknad av 22.05.2018, NTE Energi AS utsatt frist for idriftsettelse av Ytre Vikna 

vindkraftverk trinn II og planlagte turbiner i Ytre Vikna vindkraftverk trinn I til 31.12.2024. 

NVE gir samtidig NTE Energi AS forlenget varighet på konsesjonen til 01.02.2043. 

På grunn av at oppgraderingen av regionalnettet fra 66 kV til 132 kV mellom Rørvik og Kolsvik er blitt 

utsatt, har NVE gitt utsatt frist for idriftsettelse som omsøkt. 
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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. 

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. 

Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne 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 orienteringen skal 

sendes NVE. 

 

Med hilsen 

 

Arne Olsen 

seksjonssjef 

Grete Johnsen 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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