ØYFJELLET WIND AS
c/o Ekonomernas Hus Karl Johans gate 7
0154 OSLO

Vår dato: 18.12.2019
Vår ref.: 201104174-167
Arkiv: 517
Deres dato:
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Saksbehandler:
Anne Maren Aabøe

Øyfjellet Wind AS - Godkjenning av konsesjonsendringer for Øyfjellet
vindkraftverk, Vefsn kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til oversendt søknad om konsejonsendringer og
Miljø-, transport og anleggsplan med detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk av 07.05.2019, Vefsn
kommune, Nordland fylke.
NVE gjør oppmerksom på at MTA for nettilknytningen av Øyfjellet vindkraftverk, er behandlet for seg
og godkjent ved NVEs vedtak av i dag (NVE ref. 201707386-82). NVEs godkjenning av MTA og
detaljplan er truffet i eget vedtak av i dag (NVE ref. 201707386-82). NVEs vurderinger av
konsesjonsendringene, MTA og detaljplan er beskrevet i dokumentet «Bakgrunn for vedtak om
konsesjonsendringer, MTA og detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk», som er vedlagt.

Vedtak
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir i medhold av energiloven § 3-1, Øyfjellet Wind AS
konsesjon til følgende endringer:


Tillatelse til å utvide planområdet i henhold til omsøkte planer av 07.05.2019 og at den østlige
delen av planområdet ved Stortuva og Øyfjellet tas ut av konsesjonen.



Tillatelse til å utvide eksisterende massetak og etablere mellomlagringsplass/riggplass i henhold
til fremlagte planer av 07.05.2019.



Tillatelse til å etablere tre permanente vindmålemaser i Øyfjellet vindkraftverk.



Tillatelse til å etablere radio/telemast

Godkjenningen gis på følgende vilkår:


Konsesjonær skal sende NVE shapefiler med revidert planområdet der den østlige delen ved
Stortuva og Øyfjellet er tatt ut.



Konsesjonær skal montere fugleavvisere på bardunene på de tre permanente vindmålemastene
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Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Orientering av grunneiere og rettighetshavere
Vi ber tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere, samt eiere av boliger og fritidsboliger som
kan bli berørt av støy og/eller skyggekast over 40 dBA (basert på worst-case beregninger), om dette
vedtaket. Orienteringsbrevet finnes vedlagt. Vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av orienteringen
skal sendes NVE.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 25.01.2020. Parter (grunneiere,
rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (andre med spesielt nær
rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer berørte
interesser) har rett til å klage på vedtaket. Å avgi høringsuttalelse eller på annen måte bli orientert om
saken gir ikke i seg selv klagerett på vedtaket.
En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den bør
inneholde en begrunnelse og opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har
klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til Oljeog energidepartementet. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Arne Olsen
seksjonssjef

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


Bakgrunn for vedtak om konsesjonsendringer og godkjenning av MTA, detaljplan og andre
konsesjonsvilkår for Øyfjellet vindkraftverk



Sammenfatning av høringsuttalelser. Øyfjellet vindkraftverk



Anleggskonsesjon – Øyfjellet vindkraftverk 11.10.2018



Protokoll 27.08.2019 – Øyfjellet vindkraftverk



Kommentarer fra Øyfjellet Wind AS – 18.06.2019 og 01.07.2019



Orienteringsbrev – Orientering om vedtak for Øyfjellet vindkraftverk

Kopi til:
Bevar Øyfjellet v/Merethe Kvandal
Brurskanken turlag
Dalan Advokatfirma DA v/Pål Gude Gudesen
Fylkesmannen i Nordland
Helgeland Friluftsråd
Helgelendingen v/Rune Ottar Pedersen

Side 3

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland v/Torstein Appfjell
Knut Tverå
Naturvernforbundet i Nordland
Naturvernforbundet i Nordland v/Bjørn Økern
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune - Kultur- og miljøavdeling
NRK Nordland v/Susanne Skjåstad Lysvold
Sametinget / Samediggi
Statnett SF
Vefsn kommune
Vesterfjell Sankelag

