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Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Nordland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland. 

 

Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til Øyfjellet Wind AS’ søknad datert 

13.07.2020 om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Øyfjellet vindkraftverk i 

Vefsn kommune. FNF Nordland er ikke meddelt høringen, men er blitt kjent med at saken ligger ute 

på høring på NVEs nettsider. Heller ingen andre organisasjoner tilsluttet FNF Nordland er tilsendt 

høringen. Det har vært en praksis fra NVE å sende høringsbrev til alle berørte interesser, men i dette 

tilfellet må NVE redegjøre for hvorfor dette ikke har skjedd. 

 

Sammendrag 

FNF Nordland mener NVE må vektlegge de forhold som Olje- og energidepartementet (OED) la til 

grunn for å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Andmyran vindkraftverk. I vedtaket heter det at 

departementet «legger til grunn at ny kunnskap og endret vektlegging av berørte hensyn kan 

vektlegges når det gjelder nye søknader om endring av konsesjoner og om frister fastsatt i 

konsesjonene». 

I denne saken er ikke konsesjonsvilkårene oppfylt i forhold til kravet om å komme til enighet med 

reindriften slik konsesjonen forutsetter. Kunnskapsgrunnlaget og ny kunnskap om konsekvenser for 

berørte interesser er ikke oppdatert. 

FNF Nordland mener søknaden om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjon til Øyfjellet 

vindkraftverk må avslås. 

 

Bakgrunn for søknaden og høringen 

Øyfjellet Wind AS søker nå om utsatt frist for idriftsettelse grunnet forsinkelser som en følge av 

covid-19, store snømengder i fjellet, demonstrasjoner og vårflytting av rein. Det vises også til NVEs 

pressemelding 20. mars 2020 der det åpnes opp for slike søknader med grunnlag i 
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pandemisituasjonen. Øyfjellet Wind søker i tillegg om forlenget konsesjonstid fra 25 til 30 år grunnet 

levetiden på de aktuelle turbiner som er valgt for prosjektet. 

 

Våre merknader 

I søknaden viser utbygger til pressemelding fra NVE den 20.03.2020 der NVE presiserer at de holder 

fast ved ordinære frister, men at det likevel kan gi dispensasjon i hver enkelt sak «dersom det på 

grunn av korona-situasjonen er uforholdsmessig vanskelig eller umulig å oppfylle krav, vilkår eller 

frister, kan man søke om utsettelse av fristen». Både i henhold til konsesjonen og energiloven er det 

adgang til å søke om å endre vilkårene, men det er ingen rettskrav å få det innvilget. Det skal brukes 

et skjønn og søknaden skal vurderes opp mot tidligere praksis og vedtak. Kunnskapsgrunnlaget og ny 

kunnskap om konsekvenser for berørte interesser må oppdateres. 

Før covid-19 hadde en NVE en fast praksis med å gi utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021. Dette 

som følge av elsertifikatordningen, samt usikkerheten om realisering av vindkraftprosjekter og om 

politiske mål ville bli nådd. I denne saken søkes det om utsatt frist for idriftsettelse til etter 

elsertifikatordningens utløp. 

Departementets vedtak i Andmyran-saken viste at det var feil å ha en fast praksis og likebehandling 

av søknader om utsatt frist for idriftsettelse. Endring av vilkår er også en omgjøring av konsesjonen 

og kunnskapsgrunnlaget må derfor oppdateres. I denne saken er ikke konsesjonsvilkårene oppfylt i 

forhold til kravet/vilkåret om å komme til enighet med reindriften slik konsesjonen forutsetter. 

Kunnskapsgrunnlaget og ny kunnskap om konsekvenser for berørte interesser må oppdateres. NVE 

har bare sendt ut søknaden til høring, men vi mener NVE skulle ha sendt ut et forslag om hvordan de 

vil behandle søknaden. 

FNF Nordland mener at NVE må vektlegge de forhold som Olje- og energidepartementet (OED) la til 

grunn for å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for Andmyran vindkraftverk. I vedtaket heter det at 

departementet «legger til grunn at ny kunnskap og endret vektlegging av berørte hensyn kan 

vektlegges når det gjelder nye søknader om endring av konsesjoner og om frister fastsatt i 

konsesjonene». 

Søknaden må også ses i sammenheng med ny stortingsmelding hvor det presiseres at det er et behov 

for å legge større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø. Reindriften skal involveres og 

beskyttes i større grad. 

FNF Nordland kommenterer ikke begrunnelsene for søknaden ytterligere, men det må påpekes at 

arbeidet ikke stoppet ikke helt opp. Og flere av årsakene (som snømengder) er naturlig 

forekommende. FNF Nordland mener det må stilles strenge krav til utbygger om at vilkårene må 

oppfylles. Vi mener videre at en praksis med lav terskel for å gi fristutsettelser svekker tilliten til 

forvaltningsmyndighetene. Hensynet til berørte interesser i saken blir heller ikke godt ivaretatt når 

den drar ut og opprinnelige fastsatte vilkår ikke oppfylles. Dette er vår erfaring med andre saker som 

på Andmyran, der NVE ga utsatt frist selv mange år etter at konsesjonen ble gitt. Sånn kan det ikke 

være lenger. 

NVE mottok flere klager på vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA. Klagene er oversendt OED 

for endelig beslutning. FNF Nordland mener så lenge det ikke foreligger enighet med reindriften og at 

klagebehandlingen ikke er avgjort, skal det ikke gis utsatt frist. At Øyfjellet Wind AS har satt i gang et 

omfattende veianlegg i fjellet for egen regning og risiko før en gyldig konsesjon foreligger, kan ikke 

påvirke søknaden om fristforlengelse.  

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normalt-soknader-behandles-enkeltvis/
https://www.regjeringen.no/contentassets/b5f9e2ddc8dc45c58c06b12d956fe875/stm201920200028000dddpdfs.pdf
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Konklusjon 

FNF Nordland mener søknaden om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjon til Øyfjellet 

vindkraftverk må avslås. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Nordland 

 

Ylva Edvardsen   Gisle Sæterhaug 

Styreleder   Koordinator 
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