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Oversendelse av oppdatert anleggskonsesjon etter OEDs
klagebehandling
Olje- og energidepartementet (OED) har i brev av 25.11.2015 gitt Austri Vind DA tillatelse til å bygge
og drive Kjølberget vindkraftverk med nettilknytning, jf. energiloven § 3-1. I brevet har departementet
vurdert tre klager og én innsigelse til vedtaket. Konsesjonen er stadfestet, men planområdet er redusert
og det er satt et nytt vilkår om friluftsliv.
Planområdet er begrenset slik at «vindturbin 12» lokaliseres utenfor et planlagt verneområde. Den videre
oppfølgingen av detaljene rundt lokalisering av «vindturbin 12» skal ifølge OED håndteres av NVE
gjennom godkjenning av detaljplan. NVE konstaterer at tiltakshaver og Fylkesmannen er blitt enige om
grenseoppgang mellom verneområde og planområde. Et kart over det oppdaterte planområdet, inkludert
et detaljkart av den sørlige delen, er vedlagt konsesjonen.
Teksten i det nye vilkåret om friluftsliv ble avklart i epost fra OED av 21.12.2015, og er som følger:
Konsesjonær skal utarbeide en plan for avbøtende tiltak for friluftsliv i samarbeid med Våler
kommune og friluftslivsorganisasjoner i området. Planen skal godkjennes av NVE. Det skal tas
hensyn til prosjektøkonomien, og tiltakene bør være i størrelsesorden med tiltak som er
gjennomført ved bygging av vindkraftverk i områder med relativt lik bruk til friluftsliv. Det
forutsettes at tiltakene knyttes til Finnskogleden med tilknyttede stier, kulturminnet
Bjørndammen og Håberget gård, jf. vilkår 13 i konsesjonen.
NVE er gitt myndighet til videre oppfølging av konsesjonen med vilkår, og har med det utarbeidet
endelige konsesjonsdokumenter.
Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd tredje
punktum.
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