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Øyfjellet Wind AS - Godkjenning av detaljplan, miljø-, transport- og
anleggsplan og andre konsesjonsvilkår for Øyfjellet vindkraftverk,
Vefsn kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til oversendt søknad om detaljplan og miljø-,
transport- og anleggsplan av 07.05.2019 for Øyfjellet vindkraftverk, 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
konsesjonsendringer er truffet i eget vedtak av i dag (NVE ref. 201104174-167). 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) godkjenner fremlagte detaljplan og MTA av 07.05.2019
for bygging av Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner dokumentasjon på ledig nettkapasitet i
henhold til vilkår 9 i anleggskonsesjonen av 11.10.2018.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner plan om avbøtende tiltak for sauedrift i
henhold til vilkår 19 i anleggskonsesjonen av 11.10.2018.
Godkjenningen av detaljplan og MTA gis på følgende vilkår:


Dere skal orientere oss om når anleggsarbeidet starter og når anlegget blir satt i drift. Vi skal
også orienteres ved viktige eller kritiske faser.



Dere er ansvarlig for at entreprenører gjøres kjent med MTA og detaljplan og dette vedtaket.



Dersom det avdekkes avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal
dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen skal inneholde informasjon om hvilke
tiltak som er, eller som vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og redusere
mulige skader.
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Dere skal bruke landskaps- og arkitektfaglig kompetanse ved planleggingen og byggingen av
vindkraftverk, herunder detaljprosjektering av veier, kranoppstillingsplasser, tomter for bygg,
massetak og øvrige arealinngrep. Kompetansen skal også benyttes ved utarbeidelse av
etablerings- og istandsettingsplaner.



Dere skal differensiere arealbruks- og inngrepsgrensa slik at sårbare områder, med naturverdier
og/eller kulturminner, ivaretas, herunder kulturminnelokalitet (Id 241074). Kart med
differensiert arealbruks- og inngrepsgrense og detaljprosjekterte veier og øvrige inngrep skal
forelegges NVE før anleggsarbeidene igangsettes.



Før arbeid med eventuelle massetak og sidetak igangsettes skal dere utarbeide en plan for
etablering og istandsetting. Planen skal forelegges grunneiere og kommunen, og godkjennes av
NVE før arbeidet med massetak starter.



Dere skal sendes inn detaljerte tegninger som viser disponeringen av arealene på de ulike
tomtene for service/transformatorbyggene. Dette omfatter også en beskrivelse av byggenes
utforming, herunder arkitektur, materialvalg og fargevalg. De detaljerte tegningene og
beskrivelsen skal forelegges NVE før arbeidet med tomtene igangsettes.



Dere skal forelegge NVE detaljerte tegninger og planer av kranoppstillingsplassene før arbeidet
med den enkelte oppstillingsplass igangsettes.



Det skal utarbeides en plan for istandsetting av kranoppstillingsplassene, riggområde, område
for mellomlagring og møteplasser. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i
forbindelse med drift og vedlikehold av anlegget. Planen skal godkjennes av NVE før
anleggsarbeidene avsluttes.



Detaljprosjektering av veilinjen inkludert møteplasser og snuplasser skal oversendes NVE for
godkjenning før arbeidene med møteplasser og snuplasser starter. Kart i målestokk 1:1000 eller
1:5000, hvor fyllinger og skjæringer skal fremgå av kartene, skal inkluderes.



Adkomst til vinterbeitene i nordvest (vinterbeitesone 5) skal sikres i form av tilrettelegging for
flytting gjennom planområdet. Plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet skal
oversendes NVE. Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet i anleggs- og
driftsfasen. Dersom det ikke oppnås enighet mellom reinbeitedistriktet og konsesjonær skal
saken sendes NVE til godkjenning innen 10.03.2020.



Anleggsvirksomhet, som berører flytting av rein, skal stanses under flyttingen.



Etter ett års drift av Øyfjellet vindkraftverk skal dere vurdere behovet for radarstyrt
lysvarslingsanlegg. Vurderingen skal oversendes NVE.



Dere skal sende inn oppdaterte støyberegninger når turbintype er valgt.



Vurderingene av virkningene adkomstveien vil ha for grottelokaliteten skal utføres av geolog og
oversendes NVE. Hvis påvirkningen vurderes til å bli stor, kan NVE stille vilkår om endret
trasé.

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.
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NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter
før anleggsarbeidene starter.
Dette vedtaket forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i
anleggskonsesjonen av 11.10.2018, samt vedtatte endringer av i dag.
Godkjenning av MTA og detaljplan har hjemmel i konsesjonen av 11.10.2018 post 12 «Detaljplan» og
13 «Miljø-, transport- og anleggsplan».
Godkjenning av andre konsesjonsvilkår har hjemmel i konsesjonen av 11.10.2018 post 9 «Krav om ledig
nettkapasitet» og post 19 «Sauedrift».
NVEs miljøtilsyn vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.

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
Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Øyvind Leirset
seksjonssjef

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

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

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
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

