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201904895 Skorveheia vindkraftverk
Høringsuttalelse til søknad om utsatt frist for idriftsetting

Da Skorveheia vindkraftverk opprinnelig ble konsesjonssøkt var situasjonen en helt annen i Agder.
Siden da har langt flere kraftverk blitt godkjent og igangsatt og vi mener at den samlede belastningen
kan bli for stor. Uten en evaluering av alle prosjekt i Agder og konsekvenser for natur, landskap og
friluftsliv mener vi at Skorveheia vindkraftverk ikke må iverksettes. Konsekvensene for naturen og
friluftslivet er allerede store nok og vi krever at Skorveheia vindkraftverk ikke får innvilget søknad om
forlenget frist for idriftsettelse.
Etter at konsesjonen ble gitt har det blitt tydeligere at bevaring av naturmangfold er svært viktig for å
unngå en alvorlig naturkrise, blant annet gjennom rapporten til FNs Naturpanel (IPBES) fra 2019.
Denne nye forståelsen for natur og tap av naturmangfold er en av flere grunner til at søknaden om
utsatt frist må avslås, slik Stortinget ber om, og slik NVE allerede har vurdert.
Samtidig som forståelsen for bevaring av natur og samlet belastning har økt de siste årene har også
argumentene for å bygge ut strømproduksjonen etter elsertifikatordningen blitt mindre. Det viser seg
blant annet ved at Stortinget valgte å ikke videreføre mål innen dette område i Stortingsmeldingen 25
2015-2016.
NVE skriver i brev av 27. november 2019: ”I særlige tilfeller hvor konsesjonær har kommet langt i
byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel
forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.” Man har ikke begynt å bygge ved Skorveheia. At
prosjekter som har store innvirkninger på samfunnet ofte tar lenger tid enn om alt går som planlagt
er forventet. Man kan derfor ikke hevde att forsinkelsene beror på force majeure.
Utbygger viser til at anmodningen fra Stortinget om å ikke utsette fristen må følge norsk lov. Det er
riktig, men Stortingets retningslinjer er et signal om hvordan Norge skal forvaltes i henhold til loven.
Utbygger viser til Energiloven §10-4 og Oslo Tingretts dom om Sandhaugen vindkraftanlegg. De
skriver at det ikke helt kan sammenlignes, men at Tingretten skriver at tilbaketrekking av konsesjon
anses som svært inngripende og bare skal brukes i grove overtredelser. For Skorveheia
vindkraftanlegg er det ikke tilbaketrekking av konsesjon som er aktuelt, men å følge konsesjon som
ble gitt med en fastsatt frist for idriftsettelse.
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Vi mener at endringene som nå er presentert gir et helt annet prosjekt enn tidligere omsøkt, og den
lokale forståelsen av hva et slikt prosjekt betyr er også langt større. Da prosjektet ble omsøkt var det
få som forsto hva inngrepene ville innebære. Prosjektet som først ble utredet og som kommunen,
lokalbefolkningen og FNF organisasjoner tok stilling til er nå dramatisk endret. Minstekravet må
derfor være at nye utredninger gjøres både grunnet foreldede forutsetninger og som konsekvens av
endringene i prosjektet.
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