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Tillegg til klage på NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse til
Andmyran vindkraftverk i Andøy kommune
Viser til vår klage av 20.09.2019 der vi påklager NVEs vedtak om å gi Andmyran Vind AS
utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021.
Bakgrunn for FNF Nordlands klage:
-

Vindturbinene er tenkt plassert på Norges største sammenhengende torvmyr.
Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr, nettopp
fordi å bevare myr er et svært viktig klima- og miljøtiltak.

-

Området er ekskludert fra forslaget til nasjonal ramme på grunn av verneverdige
myrområder og viktige områder for fugl.

-

NVE vil ikke vurdere innkomne innspill fra høringspartene og står fast ved at
konsesjonen er endelig.

-

NVE skriver i sitt vedtak at de fører likebehandling i slike saker, for at utbygginger
skal skje innen utløpet av el-sertifikatordningen. Departementet har tidligere (i andre
saker) omgjort NVEs vedtak om utsatt frist, begrunnet i gjentakende søknader om
utsatt frist for idriftsettelse. FNF Nordland mener det samme må gjelde for denne
saken. Det er gode grunner til at energimyndighetene fastsetter frister og at
konsesjoner gis en utløpsdato, og disse må følges.
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Supplerende merknader til klagen
FNF Nordland viser til denne nettartikkelen fra Harvest Magazine, der forskningsprofessor
Ole Kristian Fauchald, sier følgende om fristforlengelser til gitte konsesjoner:
«Igangsettingsfrist er et vilkår i konsesjonen, og en utsettelse av denne er en omgjøring av
konsesjonen. Det innebærer at en søknad om fristforlengelse i utgangspunktet skal følge
samme saksbehandlingsregler som en ordinær søknad. Ut fra dette blir det uholdbart å hevde
at men ved et slikt vedtak kan bygge på «kunnskapsgrunnlaget på vedtaktidspunktet. Ved
vedtak om fristforlengelse må kunnskapsgrunnlaget oppdateres, sier Fauchald.»

FNF Nordland ber om at Fauchalds merknader blir ivaretatt i behandlingen av vår klage.

For FNF Nordland
Ylva Edvardsen
Styreleder

Gisle Sæterhaug
Koordinator
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