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Dønnesfjord Vindpark AS, Hasvik kommune, Finnmark - godkjenning
av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Dønnesfjord
vindkraftverk
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev av 9.07.2018 med vedlagt detaljplan og
miljø-, transport- og anleggsplan av 6.07.2018 for bygging av Dønnesfjord vindkraftverk.
Vedtak
Med hjemmel i konsesjonen datert 12.12.2013 post 6 og 8 (NVE ref: 200703769-122) godkjenner NVE
fremlagte detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan av 6.07.2018 for bygging av Dønnesfjord
vindkraftverk i Hasvik kommune.
Vilkår for godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan:


NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser
ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.



Entreprenører skal gjøres kjent med MTA/detaljplan og dette vedtaket. Dersom
virksomheten avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på
miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke
tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte
mulige skader.



Utbygger må avklare med kulturminnemyndighetene om planene er i konflikt med de
registrerte kulturminnene i planområdet. Dokumentasjon av pålegg/avbøtende
tiltak/dispensasjon sendes NVE. Undersøkelsene etter § 9 i kulturminneloven skal være
utført før arbeidet med tiltaket kan igangsettes.



Registrerte fredete kulturminner i planområdet skal merkes godt og sikres tilstrekkelig
før og under anleggsperioden.



Dersom det blir aktuelt å etablere massetak, skal det utarbeides plan for uttak av masser
og tilbakeføring av landskapet. Planen skal utarbeides med landskapsfaglig kompetanse.
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Planen skal forelegges Hasvik kommune og deretter godkjennes av NVE før arbeidet
med nevnte tiltak starter.


Fasader (fargevalg/materialvalg) på trafo og stasjonsbygg skal endelig godkjennes av
NVE.



Løpende dialog med reinbeitedistriktet for å unngå konflikter skal videreføres i
byggeperioden.

Dette vedtaket forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i
konsesjonen.
NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift
og vedlikehold av anlegget. NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele
eller deler av anlegget ved senere tidspunkt.
NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.
NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter
før anleggsarbeidene starter.
Bakgrunn
NVE ga Dønnesfjord Vindpark AS konsesjon 12.12.2013 til bygging av et vindkraftverk med totalt 10
MW effekt, med tilhørende nett-tilknytning med 2,2 kilometer ny 66kV linje fra trafo ved
vindkraftverket til Hammerfest Energi`s eksisterende linje ved Bollevatnet.
I brev av 05.06.2018 ga NVE Dønnesfjord Vindpark AS tillatelse til økning av installert effekt fra 10
MW til 14,1 MW. I detaljplanen søkes det om bygging av 6 turbiner av type Enercon E92 med 2,35 MW
effekt per turbin.
I henhold til anleggskonsesjonens vilkår post 6 og 8 skal det utarbeides detaljplan og miljø-, transportog anleggsplan (MTA), som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok planen 7. juli 2018
og det fremgår at planen er utarbeidet i samråd med Hasvik kommune, Fylkesmannen i Finnmark,
Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Avinor, Forsvarsbygg, Meteorologisk institutt, FeFo
(grunneier), Mattilsynet og Reinbeitedistrikt 19.
Planen er ikke sendt på begrenset høring siden prosjektet er godt kjent i Hasvik og tiltakshaver har
forelagt planen med relevante parter/etater.
Innkomne merknader
Det er kommet merknader til planen fra Sametinget og Riksantikvaren knyttet til registrerte og fredete
kulturminner i planområdet. Alle kulturminner skal merkes fysisk i terrenget og inngrepene skal ikke
berøre de registrerte kulturminnene. Utbygger er ansvarlig for endelig dispensasjon/godkjenning fra
kulturminnemyndigheten. Reinbeitedistriktet bemerker at det ikke har noe imot planene. Hasvik
kommune ga den 30.08.2018 dispensasjon fra kommuneplanen for bygging av Dønnesfjord
vindkraftverk i et område avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Meteorologisk Institutt bekrefter
at utbyggingen ikke er i konflikt med værradaren på Sørøya etter endring i turbinplassering. Forsvaret
bekrefter at planlagt høyde på turbinene ikke lengre er i konflikt med flyradar.
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NVEs vurderinger
Formålet med en MTA er å sikre at det tas miljø- og landskapshensyn under bygging og drift av
anlegget. Vurderingene i planen skal baseres på miljøinformasjon som er kommet frem i
konsesjonsprosessen. NVE mener at MTA-planen fanger opp miljøutfordringene og legger gode
miljømessige føringer for anleggsarbeidet.
Formålet med en detaljplan er å konkretisere utbyggingsplanen for vindkraftverket innenfor det
konsesjonsgitte planområdet. Planen skal gi en teknisk beskrivelse av anleggene som skal bygges og ev.
endringer sammenlignet med den utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i konsesjonsprosessen. NVE
mener at detaljplanen viser hvordan anlegget planlegges bygget og gir god oversikt over endringer i
arealbruken sammenlignet med utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i
konsesjonssøknaden/konsekvensutredningene. Antallet turbiner er økt fra 5 til 6 og planområdet er
flyttet mot NV, samtidig som turbinplasseringen er tilpasset hensynet til Forsvarets radar og
Meteorologisk Institutt sin værradar.
Forholdet mellom utbyggingen og Forsvarets radar og Meteorologisk Institutt sin værradar er avklart og
dokumentert, slik at vilkår 7. om radaranlegg i anleggskonsesjonen er ivaretatt. Endelig plassering av
turbiner er avklart med Forsvaret, jfr vilkår 10. om Forsvarets anlegg i anleggskonsesjonen. Forholdet til
Reinbeitedistrikt 19 er også avklart gjennom privatrettslig avtale mellom utbygger og reindriften.
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og
konsesjonsvedtak av 12.12.2013. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er
tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.
Annet
For anlegg for produksjon av elektrisk energi med konsesjon etter energiloven, gjelder ikke krav om
utarbeidet reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, men anlegget må avklares mot
kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner før anleggsarbeidet kan igangsettes. Slik
avklaring kan enten skje gjennom planendring, ved at tiltakshaver søker om dispensasjon eller ved at
Olje- og energidepartementet bestemmer at konsesjonen etter energiloven skal ha virkning som statlig
arealplan. Byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder i det vesentligste ikke for tiltak
etter energiloven, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav c. Bestemmelsene i plan- og
bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5) og krav til produkter (§ 29-7) med tilhørende deler av
byggteknisk forskrift (TEK10) gjelder så langt de passer for tiltak med konsesjon etter energiloven.
Når anlegget er ferdig bygget, skal konsesjonæren sørge for at kommunen får tilsendt nødvendige
opplysninger om tiltakets plassering, slik at det offentlig kartverket kan ajourføres, jf.
byggesaksforskriften § 4-3 siste ledd og plan- og bygningsloven kapittel 2 om krav om kartgrunnlag og
stedfestet informasjon. Hasvik kommune må også få tilgang på bygningstegninger med hensyn brann og
beredskap.
Orientering av grunneiere og rettighetshavere
Vi ber tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket. Vedtaket skal følge
orienteringen. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf.
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forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles Olje- og
energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: MTA-plan for Dønnesfjord vindkraftverk
Kart over registrerte kulturminner
Brev med underretning om vedtak, mal.
Mottakerliste:
Vindkraft Nord AS
Vindkraft Nord AS v/Geir Skoglund
Kopi til:
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen (FeFo)
Forsvarets fellessamband
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark - Reindriftsforvaltningen
Hasvik kommune
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Multiconsult AS v/Kjetil Mork
Sametinget / Samediggi
Sørøy / Sallan reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 19, Vest-Finnmark v/Nils Mikkelsen Sara

