
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Grunneiere/rettighetshavere 

 

   

   

 

   

Vår dato: 05.04.2019         

Vår ref.: 201307848-39     

Arkiv: 517   Saksbehandler: 

Deres dato:    Anne Johanne Kråkenes 

Deres ref.:    

   

22959763 ajk@nve.no 

         

Sørmarkfjellet vindkraftverk - Underretning om ny anleggskonsesjon 

og godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 05.04.2019 fattet vedtak om å gi Trønder Energi Vind 

AS tillatelse til to utvidelser av planområdet og justert trase for adkomstvei fra kai til Sørmarkfjellet 

vindkraftverk. NVE gir samtidig tillatelse til endringer i 132 kV nettilknytning mellom Sørmarkfjellet 

vindkraftverk og Hofstad transformatorstasjon med trasejusteringer og endret mastetype. Det er også gitt 

tillatelse til økt installert effekt fra 130MW til 130,2MW for Sørmarkfjellet vindkraftverk, og 

konsesjonsperioden er utvidet til 31.12.2051. Sørmarkfjellet vindkraftverk med nettilknytning berører 

Flatanger, Osen og Roan kommuner i Trøndelag fylke. 

Bakgrunnen for vedtakene om konsesjonsendringer er at NVE mener det blir mulig med bedre 

landskapsmessige løsninger for internveinettet ved å endre planområdet med 7,3 dekar i sør og 1,9 dekar 

i nordvest. Adkomstveien endres for å unngå kvikkleire. NVE konkluderer med at endringene i traseen 

for nettilknytningen ivaretar reindriftsinteresser, interesser fra berørte grunneiere og interesser knyttet til 

en skytebane på en bedre måte.  

NVE godkjenner 05.04.2019 henholdsvis detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for 

Sørmarkfjellet vindkraftverk og MTA for nettilknytningen av Sørmarkfjellet vindkraftverk.  

Følgende dokumenter, alle datert 05.04.2019:  

 Ny anleggskonsesjon for Sørmarkfjellet vindkraftverk, med nettilknytning 

 Bakgrunn for endring av konsesjon for Sørmarkfjellet vindkraftverk 

 Godkjenning av detaljplan/MTA for Sørmarkfjellet vindkraftverk 

 Godkjenning av MTA for nettilknytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk 

er å finnes på NVEs nettsider om Sørmarkfjellet vindkraftverk (https://www.nve.no/konsesjonssaker søk 

opp Sørmarkfjellet vindkraftverk).  

Partsinnsyn 

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens 

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se https://einnsyn.no.  

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=262&type=A-1%2cA-6
https://www.nve.no/konsesjonssaker
https://einnsyn.no/


 
Side 2 

 

 

 

Klage 

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet 

underretningen kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. 

forvaltningsloven kap. VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og tiltakshaver) og andre med rettslig 

klageinteresse (andre med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og 

organisasjoner som representerer berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. 

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må 

inneholde opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Den bør også 

inneholde en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den 

sendes til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår 

sentrale e-postadresse nve@nve.no. Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med 

saksbehandler i NVE, Anne Johanne Kråkenes tlf. 22 95 97 63 eller e-post ajk@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Anne Johanne Kråkenes 

seniorrådgiver 

 

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

   

   
 

  

   

   

 

mailto:nve@nve.no

	Sørmarkfjellet vindkraftverk - Underretning om ny anleggskonsesjon og godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

