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Oppfølging etter møtet med Olje- og energidepartementet 6.3.2020

Fredag 6. mars 2020 var FNF Nordland, Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk forening og Sabima i
møte med Olje- og energidepartementet (OED) ved statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen.
Bakgrunnen for møtet var at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har imøtekommet
klagene på vedtaket av 05.09.2019 om å gi Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse til
31.12.2021. NVE har overlevert klagene til OED.
I klagen fra FNF Nordland ba vi også om en befaring med energimyndighetene og en oppdatering av
kunnskapsgrunnlaget før behandling av fristforlengelsen, slik saksbehandlingsregler skal være. Dette
ble heller ikke imøtekommet av NVE.
På møtet ga FNF og de øvrige organisasjoner gode begrunnelser for hvorfor det ikke skal gis utsatt
frist for idriftsettelse.
Konsesjonen ble gitt tilbake i 2006 og gjort endelig av OED i 2010 etter klagebehandling. Siden
utredningstidspunktet er det kommet ny kunnskap om myras betydning for miljø og klima.
Stortinget har også vedtatt et forbud mot nydyrking på myr fordi ødeleggelse gir store
klimagassutslipp og opphever evnen myra har til fortsatt lagring av CO2.I tillegg er det tilkommet ny
kunnskap om fugl og artsmangfold som vil gå tapt ved en utbygging av Andmyran vindkraft.
Likevel er det kunnskapsgrunnlaget på vedtakstidspunktet som fortsatt er gjeldende i NVEs vedtak i
klagebehandlingen.
På møtet i Departementet ble vårt krav til et oppdatert kunnskapsgrunnlag gjentatt og begrunnet.
Det er forventninger om at Departementet følger norsk lov i denne saken og stiller krav om at
kunnskapsgrunnlaget oppdateres ved søknaden om fristutsettelse. Vi henviser i denne forbindelse til
uttalelser fra Ole Kristian Fauchald, professor i miljørett ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI); «En
søknad om fristforlengelse i utgangspunktet skal følge samme saksbehandlingsregler som en
ordinær søknad og ved vedtak om fristforlengelse må kunnskapsgrunnlaget oppdateres.»
FNF Nordland ber OED gjennomføre den befaring og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget før endelig
behandling av fristforlengelsen vi tidligere har bedt om, der de berørte interesser inviteres med.
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