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Øyfjellet Wind AS - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan
for nettilknytning Øyfjellet vindkraftverk
Norges vassdrags- og energidirektorat viser til Deres epost datert 20.09.2019 vedlagt oppdatert miljø-,
transport- og anleggsplan (MTA) av 30.08.2019 for 132 kV nettilknytning (Kleivan – Marka
transformatorstasjon) for Øyfjellet vindkraftverk.

Vedtak
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner fremlagt miljø-, transport- og anleggsplan av
30.08.2019 for bygging av 132 kV linjenett mellom Kleivan og Marka transformatorstasjon i Vefsn
kommune.
Vilkår for godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:

▪ Dere skal orientere NVE 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 og dette vedtaket.
▪ Dersom dere 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.
Dette vedtaket forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i
konsesjonen av 11.10.2018.
Godkjenning av MTA har hjemmel i konsesjonen av 11.10.2018 post 13 «Miljø-, transport- og
anleggsplan» (NVE ref.: 201104174-149).
NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift
og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller
deler av anlegget ved et senere tidspunkt.
NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.
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Side 2

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter
før anleggsarbeidene starter.

Bakgrunn
132 kV linjenett etableres for å gi Øyfjellet vindkraftverk nettilknytning. Det er i anleggskonsesjon av
11.10.2018 gitt rett til å bygge:
-

En ca. 11,6 km lang kraftledning fra Kleivan til Marka trafostasjon med nominell spenning 132
kV, bestående av:
o

Til sammen ca. 10,6 km luftledning med tverrsnitt med minimum strømføringsevne
tilsvarende 3x2FeAl 185, med portalmaster i kompositt ev. stål med tilsvarende
utforming i vinkel- og forankringsmaster og komposittisolatorer

o

Innskutte jordkabler på strekningene forbi Mosheim og Hagfors og inn mot Marka
trafostasjon, med lengder på hhv ca. 300, 500 og 200 meter og tverrsnitt med minimum
strømføringsevne tilsvarende TSLF 2x3x1 1600 mm2.

Planen er utarbeidet i kontakt med Vefsn kommune. Det ble 17.10.2018 avholdt møte med
Helgelandskraft, Vefsn kommune og Mosåsens venner. Den 28.-29.11.2018 ble det avholdt møter med
grunneiere langs linjen, Vefsn JFF, Mosåsens venner, Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt, Østeng gård og
Bjørnåås veien. 11.01.2019 var det møte med Nordland fylkeskommune angående Regional plan for
Vefsn-vassdraget. 21.01.2019 og 16. og 17.10,2019 var det åpent møte i Mosjøen med gjennomgang av
hele Øyfjellet prosjektet.
MTA for 132 kV linjenett ble 9.5.2019 sendt på høring sammen med MTA for Øyfjellet vindkraftverk
og MTA for adkomstveien. Høring omfattet Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune,
Vefsn kommune, Sametinget, Statens vegvesen, Naturvernforbundet i Nordland, Helgeland friluftsråd,
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Dalan Advokatfirma og Knut Tverå.
I høringsbrevet av 09.05.2019 har NVE bedt Øyfjellet Wind AS om å orientere berørte grunneiere og
rettighetshavere om høringen og fristen til å uttale seg til NVE. I tillegg har NVE bedt konsesjonær om å
orientere naboer som kan bli berørt av støy- og/eller skyggekast over gjeldende grenseverdier, basert på
«worst-case»- beregninger, om høringen. NVE mottok kopi av orienteringen 16.05.2019.
Det har kommet inn åtte uttalelser til høringen. De fleste omhandler forhold tilknyttet vindkraftverket og
adkomstveien. Det er to uttalelser som omhandler vindkraftverkets nettilknytning.

Innkomne merknader
Vefsn kommune skriver i brev av 29.05.2019 at formannskapet er positiv til etablering av Øyfjellet
vindkraftverk under forutsetning av at følgende merknad blir ivaretatt:
-

Kommunen vurderer traseen for linjetilknytningen som akseptabel selv om de registrere at
kommunens planverk ikke har blitt lagt til grunn ved utarbeidelse av MTA-planen. Dette gjelder
stolpepunkt 16 som er avsatt til råstoffutvinning. Her bør endelig plassering avgjøres etter en
nærmere undersøkelse av grusressursenes kvalitet og utnyttbarhet samt alternative
stolpeplasseringer.

-

Kommunen er positiv til at det benyttes jordkabel på strekninger som går nær bebyggelse, og at
det arbeides aktivt i samarbeid med friluftslivet for å finne gode løsninger i Mosåsen og andre
viktige friluftsområder.
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NVE registrerer at det har vært en dialog mellom utbygger og Vefsn kommune angående stolpepunkt
16. Utbygger opplyste i møte med NVE 09.10.2019 at det er gjennomført grunnundersøkelser på stedet.
Disse viser at området ved stolpe 16 består av siltholdige masser. Disse er ikke utnyttbare og utbygger
regner dette forholdet som avklart i forhold til merknaden fra Vefsn kommune.
Trollvar Naturpark AS v/Knut Tverå skriver i sin uttalelse av 31.05.2019 at det ved anleggsarbeid
på/ved Tveråvegen tas hensyn til fremkommelighet for beboere, besøkende til Trollvar naturpark, at
knuseverket brukes på dagtid på arbeidsdager, hvis det legges fiberkabel langs veien må det lages uttak
til beboerne og at det må lages større p-plass ved Grøvsetra. Ved vegbygging fra Grøvsetra til
Tverrfjellet må det i samarbeid med grunneierne planlegges lunneplasser.
Øyfjellet Wind AS kommenterer innspillene fra Trollvar Naturpark i brev av 17.06.2019. De viser til
inngått avtale med Trollvar Naturpark og opplyser at de punktene som tas opp i innspillet i hovedsak er
ivaretatt i inngått avtale og at fremkommeligheten langs Tveråvegen skal opprettholdes så langt dette er
mulig i anleggsperioden og at det gis løpende informasjon angående dette. Eksisterende lunneplasser
ivaretas og behov for nye lunneplasser er en del av avtalen mellom tiltakshaver og øvrige grunneiere i
området. Tiltakshaver synes forslag om tilretteleggingstiltak for friluftslivet er interessante og ser frem
til videre dialog med Trollvar angående dette. Tiltakshaver vil også vurdere forslaget om fiberkabel
langs Tverådalsvegen.

NVEs vurderinger
NVE mener at Øyfjellet Wind AS gjennom arbeidet med MTA for kraftledningen har laget en god plan
som ivaretar hensynet til miljø og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst
mulig innenfor den konsesjonen som er gitt.
I forhold til innkomne merknader registrerer NVE at det har vært en dialog mellom utbygger og Vefsn
kommune angående stolpepunkt 16. Utbygger opplyser i brev av 18.06.2019 at det er gjennomført
grunnboringer ned til 39 m dybde ved mastepunkt 16. Massene ned til 12,5 m består i hovedsak av silt.
Fra 12,5 til 39 m er massene meget faste og antatt å være morenemasser. Massene vurderes ikke som
utnyttbare. Søker opplyste i møte med NVE 09.10.2019 at de regner dette forholdet som avklart i
forhold til merknaden fra Vefsn kommune.
NVE registrerer også at de fleste forhold som tas opp av Trollvar Naturpark er ivaretatt i privatrettslige
avtaler samt at utbygger er velvillig til dialog om ytterligere tiltak i området.
Det er få innkomne merknader til MTA for nettilknytningen Øyfjellet Vindkraftverk. NVE vurderer at
tiltakshaver gjennom sitt oppfølgende arbeid har ivaretatt innspillene på en konstruktiv og god måte.
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og
konsesjonsvedtak av 11.10.2018 og 14.11.2014. Vurderingene bygger på et oppdatert
kunnskapsgrunnlag og er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for
dette vedtaket.
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven er blitt vurdert i konsesjonsbehandlingen av tiltaket.
Den innsendte planen er innenfor de rammene som er vurdert i konsesjonen. NVE har derfor ikke vurdert
tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene i
konsesjonsbehandlingen.
Den innsendte planen konkretiserer hvordan anlegget skal bygges. Gjennom detaljplanleggingen skal det
tas utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessig resultater, jamfør
naturmangfoldloven § 12. Utbygger har gjennom detaljplanleggingen valgt løsninger som begrenser
negative konsekvenser av arbeidene mest mulig.
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Det vises ellers til NVEs vurderinger i notatet «Bakgrunn for vedtak om konsesjonsendringer og
godkjenning av MTA og detaljplan Øyfjellet Vindkraftverk» av i dag.

Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksom på
Krav om internkontrollsystem
Fra 01.01.2019 er det innført krav om etablering av internkontrollsystem for energianlegg gjennom
endring i energilovforskrifta § 3-7. Det er utarbeidet en veileder for utarbeidelse av
internkontrollsystem. Denne er å finne på NVE sine hjemmesider.
Vi anmoder om at arbeid med etablering av et internkontrollsystem i samsvar med kravet i
energilovforskriften blir satt i gang så snart som råd.
Plan- og bygningsloven
For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter
energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det
for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.
Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske
anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3,
siste ledd.
Nødvendige tillatelser etter annet lovverk
NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har
ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav.
Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet
lovverk.

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

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

