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Haram vindkraftverk. NVE utsetter anleggsstart til klagene er avgjort
NVE har besluttet å utsette iverksettelsen av vedtak om godkjenning av detaljplan og miljø-,
transport- og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk av 30.08.2019 inntil klagene på
vedtaket er avgjort.
Bakgrunn for saken
Det vises til klagene fra Haram kommune av 25.09.2019, aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på
Haram» representert ved advokatfirmaet Lund & co (19.09.2019), NTV (19.09.2019), Lars Ulla
(19.09.2019), Ottar Ulla og Åse Otterholm (18.09.2019), Knut Halvard Ulla (20.09.2019), Bendik Ulla
(19.09.2019), Wenche Iversen Ulla, Maria Bergljot Ulla, Eva Ruth Ulla (20.09.2019) på NVEs vedtak
av 30.08.2019. I klagene nevnt over er det anmodet om utsatt iverksetting av vedtaket, som innebærer at
anleggsarbeidet ikke kan påbegynnes før klagene er endelig avgjort av Olje- og energidepartementet.
Både underinstansen (NVE) og overinstansen (Olje- og energidepartementet - OED) kan bestemme at
vedtak ikke skal iverksettes før klagen er endelig avgjort (forvaltningsloven § 42). Utsatt iverksetting er
et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes umiddelbart selv om det er påklaget.
Beslutning om utsatt iverksetting gjelder derfor spesielle tilfeller.
Om NVE skal gi utsatt iverksetting avgjøres i den enkelte sak og beror på en helhetlig skjønnsvurdering.
Dette er blant annet basert på en vurdering av ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken.
NVEs vurdering av spørsmålet om utsatt iverksetting
NVE vil innledningsvis understreke at i denne saken er spørsmålet om utsatt iverksetting ikke knyttet til
vurderinger av om vindkraftverket bør bygges. Dette spørsmålet er det tatt stilling til ved den
konsesjonen som er gitt. I denne saken er konsesjonen gitt av NVE 24.6.2008 stadfestet som endelig
konsesjonsvedtak i OEDs klagevedtak av 14.12.2009. Samtidig besluttet OED at det endelige
konsesjonsvedtaket ble gitt virkning som statlig arealplan.
De forhold klagene gjelder er knyttet til den etterfølgende fasen der utbyggingsløsningen for
vindkraftverket beskrives i miljø, anleggs- og transportplan (MTA) og detaljplan. MTA/detaljplan skal
sikre at vindkraftverket bygges innenfor de rammer som er satt i konsesjonen og på de vilkår som er gitt.
NVE har vurdert at endringer i utbyggingsløsning er innen rammene gitt i anleggskonsesjonen.
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Side 2

Haram kommune har i sin klage merknader knyttet til at den planlagte adkomstveien er endret fra
opprinnelig konsesjon i 2008 og at den bør konsekvensutredes på grunn av geologiske forhold/rasfare.
De fremholder også at atkomstveien er planlagt bygget i særlig utfordrende og brattlendt terreng, og at
det ikke kommer frem i detaljplanen/MTA hvor omfattende landskapsvirkninger og terrenginngrep som
vei og evt. massetak vil medføre.
NVE konstaterer at adkomstveien både innenfor og utenfor planområdet, slik den er godkjent i vårt
vedtak av 30.08.2019, er justert i forhold til OED sitt konsesjonsvedtak som ble gitt virkning som statlig
arealplan. Vi slutter oss til kommunens merknader om at adkomstveien med tilhørende skjæringer og
fyllinger som nå kan bygges, vil ha endrede virkninger sammenlignet med det som lå til grunn for NVE
sin konsesjon i 2008 og som OED stadfestet i 2009. Den største endringen ved den godkjente
adkomstveien er innenfor planområdet. Veien vil anlegges i et bratt terreng, og over en strekning på 500
meter vil traseen ha en stigning på 18%. Dette vil være en teknisk krevende løsning. Fremføring av
adkomstvei i dette terrenget vil kreve sprengningsarbeid, og vil også medføre godt synlige skjæringer og
fyllinger, som vil bli et irreversibelt inngrep.
Haram Kraft har i brev av 27.09.2019 kommentert klagene med anmodning om utsatt iverksetting og har
her vist inntegnet veilinje på foto og oversendt geologisk forstudie knyttet til turbinplassering.
NVE vil i oversendelsen av klagene til OED vurdere geologi/rasfare og visuelle virkninger av
adkomstveien. For å sikre en reell klagebehandling i denne saken, mener NVE det er nødvendig å
beslutte utsatt iverksetting. NVE har i avgjørelsen om å gi utsatt iverksetting vektlagt Haram kommunes
sine merknader til blant annet adkomstveien, i tillegg til klager fra NTV, Aksjonsgruppa «Nei til
vindkraft på Haramsøy» og seks klager fra privatpersoner som anmoder om utsatt iverksetting.
Konklusjon
Etter NVEs vurdering er det i dette tilfellet nødvendig å fravike hovedregelen om at vedtaket kan
iverksettes umiddelbart.
NVE har derfor besluttet at vedtaket om godkjenning av detaljplan/MTA for Haram vindkraftverk av
30.08.2019 ikke skal iverksettes før klagene er endelig avgjort av OED.
Dette er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Den kan likevel overprøves av OED på
eget initiativ, eller dersom klager ber departementet om det.
Etter at NVE har forberedt klagesaken, vil den bli oversendt til OED. Dette vil skje så snart som mulig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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