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Fauske, 20.09.2019 

 

 

Følgende organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:  

Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland (NOF Nordland 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland (NJFF Nordland) 

Naturvernforbundet i Nordland 

Vesterålen Turlag 

 

 

Klage på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på 

anleggskonsesjon for Andmyran vindkraftverk 

 

Viser til NVEs vedtak av 05.09.2019 der de Andmyran Vind AS gis utsatt frist for 

idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen 

til 31.12.2051. Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) påklager vedtaket. 

 

Vår begrunnelse for klagen 

FNF Nordland ba NVE kreve en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og en ny 

konsekvensutredning med moderne naturforvaltningskrav før vurdering av forlenget 

konsesjon. NVE avviste alle våre krav og innspill. 

Også i merknadene til Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble det pekt på at det er kommet 

frem nye momenter som ikke var godt belyst da Andmyran vindkraftverk fikk konsesjon. 

NOF viste blant annet nærheten til globalt viktige fugleområder (IBAer) og de mulige 

negative effektene et vindkraftverk på Andmyran vil kunne ha. NOF viste også til at det 

bygges vindkraftverk på særdeles mangelfulle og udaterte konsekvensutredninger.  
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Til tross for at Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr, fordi 

intakt myr er så betydningsfull i klimasammenheng og for artsmangfoldet, så har ikke NVE 

vurdert konsesjonen opp mot ny lovgivning for myrvern. Siden konsesjonen ble gitt er det 

tilkommet betydelig mer kunnskap om myras betydning og egenskaper. Dette er forhold av 

vesentlig betydning for vindkraftindustri på Andmyran. 

 

Dersom regjeringen og vindkraftindustrien mener alvor med å imøtekomme protestene mot 

den voldsomme vindkraftutbyggingen vi nå ser, må NVE på nytt gjennomgå gitte konsesjoner 

innvilget på foreldet og sviktende kunnskapsgrunnlag. Når det gjelder Andmyran vindkraft 

kan dette enkelt ordnes gjennom klagebehandlingen. Dette kan gjøres ved å ekskludere intakte 

naturområder med få inngrep, myr, villreinområder og reindriftsområder. Samtidig må 

nærområdene til naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder, utvalgte 

kulturlandskap og viktige friluftsområder bevares. Dersom vi ikke får endret dagens 

vindkraftpolitikk vil konfliktene bare fortsette og øke i styrke. Samtidig frykter vi at vi vil 

miste svært verdifulle naturområder. 

 

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har innrømmet at flere konsesjoner ikke skulle vært 

innvilget. – Vi burde hatt den nasjonale rammen for vindkraft tidligere. Det er 

enkeltprosjekter i sårbare områder som ikke burde hatt konsesjon, sier klima- og 

miljøminister, Ola Elvestuen. 

 

Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i dette området i det endelige forslaget til 

rammeplan for vindkraftverk på land. Dette begrunnes i at flere viktige miljøverdier vil bli 

vesentlig påvirket av vindkraftutbygging. NVE tar dette til følge og anbefaler ikke Andøya 

som område for vindkraft i forslaget til rammeplanen. Det er derfor oppsiktsvekkende at NVE 

ikke vil vurdere konsesjonen opp mot deres eget forslag til nasjonal ramme. 

 

I konsesjonsvedtaket ble det lagt vekt på at Andmyran vindkraftverk ville være viktig i 

forsyningssammenheng. NVE har i sitt vedtak om å gi utsatt frist for idriftsettelse og forlenget 

konsesjon, ikke redegjort for dagens kraftsituasjon og behovet for denne krafta. Og det til 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/08/08/195600287/ny-ipcc-rapport-endrer-ikke-elvestuens-syn-pa-vindkraftverk
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/08/08/195600287/ny-ipcc-rapport-endrer-ikke-elvestuens-syn-pa-vindkraftverk
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tross for at kraftsituasjonen har endret seg siden konsesjonen ble gitt. Dette mener vi er 

forhold av vesentlig betydning for konsesjonen. Dette må også vurderes opp mot NVEs 

forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, der Andøya ikke er tatt med også på grunn av 

manglende nettkapasitet.  

 

NVE har avvist våre innspill og står fast ved at konsesjonen er endelig. NVE vurderer at våre 

innspill går på selve konsesjonsbehandlingen og at disse ikke har betydning for søknaden om 

utsatt frist og forlenget konsesjon. NVE skriver at de kun har vurdert forhold som retter seg 

konkret til søknaden. NVE mener at våre merknader bare kan være aktuelle i en 

MTA/detaljplan. Vi mener derimot vi har rett til å få en redegjørelse for hvorfor våre innspill 

ikke blir vurdert. Utbyggers merknader som omhandler nye forhold, blir derimot vurdert og 

vektlagt i NVEs vedtak. Vi er derfor kritisk til hvor dårlig høringspartenes innspill blir 

ivaretatt av NVE. 

 

FNF mener at forutsetningene for konsesjonsvedtaket er endret og at det foreligger mer enn 

nok dokumentasjon på at skadene på natur og klima blir langt større enn de vurderinger som 

ble gjort da konsesjonen ble gitt. Andmyran vindkraft må kanskje være det klareste eksempel 

på en vindkraftkonsesjon som ikke skulle vært gitt, sett med dagens forståelse av 

konsekvenser det vil ha. Konsesjonen må derfor ikke forlenges, men trekkes tilbake. 

NVE har i vedtaket lagt vekt på at fristforlengelsen er nødvendig for at Andmyran 

vindkraftverk kan realiseres med el-sertifikater. NVE viser til at dette er i tråd med deres 

tidligere praksis og at det skal være en likebehandling. Men i energiloven er det åpning for å 

trekke konsesjoner når det er forhold som tilsier det. FNF kan ikke se at NVE har vurdert 

disse forholdene opp mot Energilovens § 10-3, Overtredelse av vilkår og pålegg, fjerde 

avsnitt: Dersom konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om 

forhold av vesentlig betydning, eller konsesjonæren overtrer denne lov eller bestemmelser 

eller pålegg gitt i medhold av loven, kan konsesjonen trekkes tilbake. 

 

Nå er det et faktum at Olje- og energidepartementet (OED) tidligere har (etter klager på NVEs 

vedtak) trukket konsesjoner med begrunnelse i at utbygger ikke har realisert prosjekter tross 
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flere fristutsettelser og endringer i forholdene i plan- og influensområdet. Gjentagende 

fristutsettelser må også vurderes i denne saken. Vi mener OED må trekke konsesjonen til 

Andmyran vindkraftverk på samme grunnlag. 

 

Konsesjonen ble gitt første gang tilbake i 2006. Det må også regnes med at høyden på 

turbinene vil være betydelig større og med større inngrep i myra. Skadeeffekten av 

lavfrekvent lyd er heller ikke vurdert. Også i denne saken er det dukket opp nye forhold i 

plan- og influensområdet i tillegg til nytt lovverk (jfr. ny lovgivning for myrvern). Her er det 

mange nye forhold av stor betydning (jfr. Energiloven § 10-3, 4. avsnitt). 

 

Dersom Regjering og vindkraftindustrien mener alvor med å imøtekomme protestene mot alle 

de dårlige forankrede vindkraftutbyggingene vi når ser, må NVE på nytt gjennomgå gitte 

konsesjoner innvilget på foreldet og sviktende kunnskapsgrunnlag. Dersom vi ikke får endret 

dagens vindkraftpolitikk vil konfliktene bare fortsette, og øke i styrke. Samtidig vil vi miste 

svært verdifulle naturområder. 

 

FNF Nordland vil avslutningsvis be om et møte med NVE for å drøfte våre merknader i 

klagen. 

 

Konklusjon 

Konsesjonen må trekkes tilbake og eventuelt underlegges en ny konsesjonsbehandling. 

 

 

 

 

 

For FNF Nordland  

 

Ylva Edvardsen   Gisle Sæterhaug  

Styreleder    Koordinator  

 

 



forum for 

natur og 

friluftsliv 

Nordland 

 

__________________________________________________________________________________ 

       

      

      

      

      

  

 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland 
Eiaveien 5, 8208 Fauske 
nordland@fnf-nett.no / 90 80 61 46 
www.fnf-nett.no/nordland 
Org. nr.: 983267998 

 

Kopi (per e-post) til:  

Andøy kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

Klima- og miljødepartementet 

Nordland fylkeskommune 

Naturvernforbundet 

Norsk Ornitologisk forening 

Norsk Friluftsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


