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Øyfjellet vindkraftverk - Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og
forlenget konsesjonsperiode
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 13.07.2020 fra Øyfjellet Wind AS
(tidligere Eolus Vind Norge AS), om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonsperiode for
Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune, Nordland fylke. Øyfjellet Wind AS søker om utsatt frist for
idriftsettelse fra 31.12.2021 til 30.09.2022 og forlenget konsesjonsperiode fra 25 til 30 år.
NVEs vedtak
NVE innvilger søknaden om utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk til 30.09.2022
og forlenget konsesjonsperiode fra 25 til 30 år fra tidspunktet for idriftsettelse.
Bakgrunn
Nåværende anleggskonsesjon for Øyfjellet vindkraftverk ble tildelt Øyfjellet Wind AS den 11.10.2018. I
konsesjonsvilkår nr. 3 ble det satt frist for idriftsettelse av anlegget innen 31.12.2020. Den 02.11.2018
innvilget NVE utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk fra 31.12.2020 til 31.12.2021.
NVE godkjente MTA og detaljplan for Øyfjellet 18.12.2019 sammen med konsesjonspliktige endringer.
Godkjenningen ble påklaget og klagene ble oversendt OED for endelig avgjørelse den 19.05.2020.
Øyfjellet Wind AS begynte bygging av Øyfjellet vindkraftverk den 20.12.2019.
Øyfjellet Wind AS søker om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 31.09.2022 og fem år
forlenget konsesjonsperiode. I konsesjonens vilkår nr. 1 er varigheten til konsesjonen satt til 25 år og
ikke utover 31.12.2045.
I søknaden av 13.07.2020 skriver Øyfjellet Wind AS at de søker om utsatt frist for idriftsettelse som
følge av covid-19-pandemien, som er et forhold utenfor deres kontroll. De skriver at det har oppstått
forsinkelser i anleggsarbeidene som en følge av pandemien. Videre viser de til andre forhold som har
forsinket prosjektet, blant annet utfordringer med ekstreme snømengder i fjellet, demonstrasjoner mot
vindkraftverket, saksbehandlingstid av MTA og detaljplan hos NVE utover alminnelig praksis på seks
måneder og NVEs vedtak om stans i anleggsarbeider grunnet flytting av rein i april 2020.
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Side 2

De skriver at som følge av alle forsinkelsene vil kabellegging og fundamentarbeid bli forskjøvet og må
utføres sen høst/vinter under mer utfordrende forhold. De mener konsekvensene av en forsinkelse er
større enn antall dager med redusert fremdrift eller stans, fordi byggingen forskyves til perioder med
utfordrende forhold. Turbinmontering kan ikke gjennomføres om vinteren, og forsinkelsene fører til at
de er avhengig av barmark våren 2022 for turbinmontering.
Høring
Den 13.08.2020 sendte NVE søknaden på høring til Vefsn kommune, Statsforvalteren (tidligere
Fylkesmannen) i Nordland, Nordland fylkeskommune, Helgeland Kraft Nett AS og Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt. NVE bad videre Øyfjellet Wind AS om å orientere berørte grunneiere og eventuelt
andre rettighetshavere om søknaden. Høringsfristen var 14.09.2020.
NVE mottok høringssvar fra Vefsn kommune, Nordland fylkeskommune, flere organisasjoner og
privatpersoner innen høringsfristen. Statsforvalteren i Nordland leverte inn et høringsinnspill
29.01.2021, fire og en halv måned etter høringsfristen. Vi har tatt med høringsinnspillet til
Statsforvalteren i våre vurderinger, selv om innspillet levert inn etter høringsfristen. Totalt er det
kommet inn 11 høringssvar. NVE har valgt å sammenstille høringssvarene og Øyfjellet Wind AS sine
kommentarer etter tema.
Innkommende høringsinnspill
Lokale vedtak
Vefsn kommune støtter søknaden om utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk. De legger
særlig vekt på utfordringene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien. Vefsn kommune viser
til at kommunen tidlig valgte å innføre karanteneplikt for innenriks tilreisende fra områder sør for
Nordland for å begrense smitteutbredelse.
Vefsn kommune støtter også en utvidet konsesjonstid fra 25 til 30 år med begrunnelsen at det vil være
positivt å maksimere utbytte i form av kraftproduksjon når inngrepene først er gjort.
Nordland fylkeskommune har ingen vesentlige merknader til søknaden om utsatt frist for idriftsetting.
Fylkesråden vurderer flere av Øyfjellet Wind sine argumenter til å være relevante i vurderingen om det
skal gis utsatt frist for idriftsettelse.
Nordland fylkeskommune fraråder på nåværende tidspunkt at det innvilges forlenget konsesjon. De
etterlyser vurderinger for hvilke konsekvenser en utvidet konsesjonstid vil få for miljø- og
arealbruksverdier i området. De viser videre til at det ikke er oppnådd enighet mellom reinbeitedistriktet
og utbygger, noe som var en forutsetning i konsesjonen som ble gitt. Fylkesråden vurderer at hensynet
til forutsigbarhet og mulighet for lokal og regional medvirkning må veie tyngre enn forventet levealder
til turbinene.
Statsforvalteren i Nordland fraråder å gi utsatt frist for igangsettelse ut fra reindriftshensyn fordi det vil
føre til enda en vinter og vår med byggeaktivitet på Øyfjellet. Statsforvalteren synes ikke valg av
teknologi skal avgjøre lengden av en driftskonsesjon og anbefaler å holde konsesjonslengden på 25 år.
Øyfjellet Wind AS kommenterer at prosjektet etter 25 år vil ha påført berørte interesser de eventuelle
ulempene som følger med det, og at det vil være samfunnsøkonomisk mest rasjonelt å forlenge
konsesjonstiden til 30 år dersom de tekniske forutsetninger for dette er til stede. De skriver videre at
alternativet er å legge ned vindkraftverket, som alternativt kunne bidratt til en betydelig produksjon av
fornybar energi i ytterligere fem år.
Utsatt frist for idriftsettelse utover 31.12.2021
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I flere høringsinnspill vises det til Stortingets vedtak av 19.06.2020 og NVEs brev av 27.11.2019 om at
det ikke blir gitt forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021. De mener søknaden om utsatt frist for
idriftsettelse dermed må avslås.
Øyfjellet Wind AS kommenterer at både NVEs brev og Stortingets vedtak må forstås i lys av NVEs
tidligere praksis, og skriver at søknader om fristforlengelse tidligere kunne bli innvilget uten særskilte
krav til begrunnelse.
Øyfjellet Wind DA skriver videre at NVE den 20. mars 2020 åpnet opp for søknader om utsettelse av
konsesjonsfrister grunnet effektene av covid-19, blant annet utsatt frist for idriftsettelse. De mener
uttalelsen fra NVE er generell og ikke avgrenset tidsmessig frem til 31.12.2021.
Covid-19
Flere høringsinnspill viser til at Øyfjellet Wind AS raskt fikk dispensasjon fra smittelegen i Vefsn
kommune. Det blir vist til at ulempene på skiftordningene hadde minimal betydning og omfang, og det
vises til et intervju i Helgelendingen hvor byggeleder er sitert på «Vi har berget oss veldig greit gjennom
korona-perioden, med folk som har jobbet ekstra og innleie av lokal arbeidskraft. Veidekke skal ha all
ros for å ha ordnet det på en veldig grei måte, og vi ligger nok sånn høvelig godt der vi skal ifølge
planen». Det blir videre vist til at covid-19-pandemien har rammet hele verden, og er ikke spesielt for
Øyfjellet Wind AS sitt arbeid i Øyfjellet/Vestfjella.
Øyfjellet Wind AS kommenterer at de har søkt om utsatt frist for idriftsettelse, primært begrunnet i
situasjonen knyttet til covid-19, og at covid-19 i utgangspunktet er et force majeure-forhold. De viser til
Vefsn kommune som i sin høringsuttalelse bekrefter at perioden med lokale karantenebestemmelser
førte til utfordringer og forsinkelser for vindkraftprosjektet. De skriver videre at sentrale leverandører til
prosjektet har varslet forsinkelser i sine leveranser og at disse varslene relaterer seg til covid-19 som et
force majeure-forhold. De skriver at de på nåværende tidspunkt ikke kjenner til det endelige omfanget
av konsekvensene av pandemien og forsinkelser.
Øyfjellet Wind AS mener en rimelig utsettelse av idriftsettelsesfristen vil gi et større handlingsrom når
de konkrete konsekvenser av pandemisituasjonen er nærmere avklart, og vil legge til rette for en mer
hensiktsmessig fremdrift knyttet til den resterende del av utbyggingsprosjektet, herunder involveringen
av berørte interesser som kommune, NVE og grunneiere.
Reindrift
Flere høringsinnspill viser til manglende avklaring mellom konsesjonær og samiske rettighetshavere i
området. Naturvernforbundet i Nordland skriver at om Øyfjellet Wind AS hadde oppfylt vilkår nr. 15. i
konsesjonen, som handler om å komme til enighet med reindriften, så kunne forsinkelser fra NVE sitt
vedtak om anleggstans antakelig vært unngått.
FNF Nordland mener NVE må vektlegge forhold som OED la til grunn for å ikke gi utsatt frist for
idriftsettelse for Andmyran vindkraftverk. FNF Nordland mener endring av vilkår også er en omgjøring
av konsesjonen og gjør at kunnskapsgrunnlaget må oppdateres.
Motvind bevar Øyfjellet mener perioden med anleggstans pålagt av NVE i forbindelse med vårflytting
av rein, som senere ble opphevet av OED, ikke kan tillegges vekt fordi perioden med anleggstans var
ubetydelig.
Marcus Johannesen mener at ulempene og manglende avtaler med samiske interesser gjør at
konsesjonær ikke bør får innvilget utvidet konsesjonslengde.
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Jillen-Njaarke mener konsekvensene av en forlengelse på fem år av anleggskonsesjonen ikke er blitt
drøftet eller har tatt hensyn til berørte interesser og rettighetshavere. De viser til at fem år er en betydelig
endring av forutsetningen for konsesjonen og at søknaden ikke bør innvilges.
Demonstrasjoner
Flere høringsinnspill viser til at demonstrasjonene har vært kortvarige og ikke kan ha ført til
nevneverdige forsinkelser for utbygger. For eksempel kom helikopter-transporten av anleggsarbeiderne i
gang, og fortsatte uten opphold halvannet døgnet etter demonstrasjonen.
Egen risiko
Flere høringsinnspill viser til at konsesjonæren startet opp arbeidet på egen risiko i begynnelsen av
november 2019, før klageavgjørelsen på MTA-planen var oversendt OED og det var kommet til enighet
med reindrifta..
Snømengder
Flere høringsinnspill viser til at det ikke er uvanlig med mye snø i fjellet og at konsesjonær burde tatt
høyde for det på forhånd.
NVEs saksbehandling
Naturvernforbundet i Nordland skriver at NVE sendte MTA og detaljplan på høring 5. mai, med
høringsfrist 31. mai. De mener arbeidet startet i god tid før seks måneder var gått, i form av
oppgradering av kommunal vei. De mener høringsfristen for MTA derfor kun var 19 dager forsinket i
forhold til alminnelig praksis. De skriver videre at fra og med 5. november var arbeidet i full gang.
Turbinlevetid
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt mener det ikke skal innvilges forlenget konsesjonsperiode, og skriver at
utbyggers påstand om levetid på turbinen er udokumentert.
Øyfjellet Wind AS kommenterer at de kan oversende nødvendig dokumentasjon på turbinlevetid til
NVE, hvis det er nødvendig.
Ikke mottaker av høringen
Britt Thommassen lurer på hvorfor hun ikke fikk sendt søknaden om utsatt frist for idriftsettelse og
utvidet konsesjonsperiode på høring. FNF Nordland skriver at de heller ikke fikk søknaden om utsatt
frist og utvidet konsesjonsperiode på høring og ber NVE redegjøre for hvorfor dette ikke har skjedd.
NVEs vurdering
Ikke mottatt høring
NVE sendte søknaden på høring til Vefsn kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland
fylkeskommune, Helgeland Kraft Nett AS og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. NVE bad videre Øyfjellet
Wind AS om å orientere berørte grunneiere og eventuelt andre rettighetshavere om søknaden.
NVE vurderte det til at en høring som inkluderte lokale myndigheter, reindriften og grunneiere og andre
rettighetshavere ville være tilstrekkelig for å belyse de omsøkte konsesjonsendringene.
Utsatt frist for idriftsettelse
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NVE viser til vårt brev av 27.11.2019 hvor vi informerer om vår praksis ved behandling av søknader om
utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverk. I brevet står det at det NVE kan forlenge fristen for
idriftsettelse av vindkraftverket utover 31.12.2021 i særlige tilfeller der konsesjonær har kommet langt i
byggearbeidene og uforutsette forhold, «force majeure», hindrer idriftsettelse i tide.
Øyfjellet Wind AS har kommet langt i byggearbeidene. Alle internveier og oppstillingsplasser er
ferdige, og nesten alle fundamentene er støpt. I forbindelse med godkjenningen av detaljplan/MTA i
2019 hadde NVE ingen merknader til den fremlagte fremdriftsplanen.
Etter NVEs vurdering er covid-19-situasjonen ved Øyfjellet vindkraftverk en «force majeure-situasjon»
som er utenfor konsesjonærens kontroll. Grunnlaget for denne vurderingen er blant annet
konsesjonærens opplysninger om at sentrale leverandører har varslet forsinkelser som følge av covid-19.
Videre legger NVE til grunn at Vefsn kommune innførte karanteneplikt for innenriks tilreisende i en
periode våren 2020. Vi konstaterer at kommunen i sin høringsuttalelse legger vekt på at lokal
karanteneplikt har medført forsinkelser i byggearbeidene.
Selv om Vefsn kommune har gitt Øyfjellet Wind AS dispensasjon fra lokal karanteneplikt, er NVE enig
i at det vil være vesentlig risiko for ytterlige forsinkelser under en pandemi som kan påvirke både lokalt
anleggsarbeid og internasjonale leveranser. Et eksempel på slik risiko er at regjeringen 29.1.2021
innførte innreiseforbud for utenlandske arbeidstakere som ikke har en kritisk samfunnsfunksjon og er
nøkkelpersonell. Bygging av vindkraftverk er ikke vurdert å være en kritisk samfunnsfunksjon.
NVE er videre enig med Øyfjellet Wind AS i at forsinkelser som skyver anleggsarbeid fra
barmarksesongen ut i høst/vintersesong fører til mer utfordrende arbeidsforhold. Dette er en risiko som
konsesjonær må ha være kjent med ut ifra plasseringen til vindkraftverket, men NVE konstaterer at
unormalt store snømengder i området våren 2020 førte til ytterligere forsinkelser av anleggsarbeidet.
NVE viser til at vertskommunen Vefsn er positive til en utsatt frist for idriftsettelse, og til at Nordland
fylkeskommune ikke har vesentlige merknader til utsettelsen.
En utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket vil føre til at anleggsperioden blir fordelt over en
lenger tidsperiode, og lengre anleggsperiode kan medføre ulemper for omgivelsene, eksempelvis for
reindrift og naturmangfold. Etter NVEs vurdering vil imidlertid utsatt frist også gi mulighet for bedre
planlegging og dialog med kommunen, reinbeitedistriktet og andre interessenter gjennom
anleggsarbeidet.
Etter NVEs vurdering medfører uforutsette hendelser utenfor konsesjonærs kontroll at det er en
risiko for at Øyfjellet vindkraftverk ikke vil bli ferdig og satt i drift innen utgangen av 2021. På
denne bakgrunn gir NVE i medhold av energiloven § 3-1, jf. § 10-4 annet ledd, Øyfjellet Wind AS
utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk til 01.09.2022.
Forlenget varighet på konsesjonen
I medhold av Energiloven § 2-2 kan en konsesjon ha en varighet på inntil 30 år. I konsesjonssøknaden til
Øyfjellet vindkraftverk la konsesjonær til grunn en forventet turbinlevetid på 25 år, og
anleggskonsesjonen ble gitt med en varighet på 25 år.
Vefsn kommune er positive til en utvidet konsesjonsperiode. Dette er begrunnet med at det vil være
positivt å maksimere utbytte i form av kraftproduksjon når inngrepene først er gjort. Marcus
Johannessen, Naturvernforbundet i Nordland, FNF Nordland, Motvind Bevar Øyfjellet, Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt, Norges Miljøvernforbund og Nordland Fylkeskommune er negative til en forlengelse
fordi det blant annet vil være negativt for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
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Moderne vindturbiner kan leveres med levetid og serviceavtaler på 30 år. Øyfjellet Wind AS har
oversendt informasjon som viser at turbinene som skal monteres på Øyfjellet blir levert med en garantert
garanti på 30 års levetid. NVE legger til grunn at det er realistisk med en turbinlevetid på 30 år på
Øyfjellet.
I konsesjonsbehandlingen av Øyfjellet vindkraftverk ble virkningene for reindrift vurdert som den
viktigste konsekvensen. En utvidelse av anleggskonsesjonen med fem år kan forlenge de negative
konsekvensene for reindriften og andre verdier i og rundt vindkraftverket. Etter NVEs vurdering er
imidlertid disse ulempene ikke større enn fordelene ved økt kraftproduksjon og å unngå riving av
fungerende vindturbiner. Den årlige energiproduksjonen i Øyfjellet vindkraftverk er av konsesjonæren
estimert til 1,2 TWh. En forlengelse av anleggskonsesjonen på fem år kan gi opptil 6 TWh ekstra
produksjon fra vindkraftverket uten at det gjøres nye inngrep. NVE viser også til vurderingene av
fordeler og ulemper i det opprinnelige konsesjonsvedtaket.
I medhold av energiloven § 3-1 godkjenner NVE søknaden om forlenget varighet av
anleggskonsesjonen for Øyfjellet vindkraftverk fra 25 til 30 år fra tidspunktet for idriftsettelse.
NVE legger i vedtaket vekt på bedre utnyttingsgrad av turbinene, og viser til at Vefsn kommune
mener det bør gis forlenget varighet.
For NVE må endring av varigheten av konsesjonen knyttes til at turbinene kan driftes sikkert i
vindkraftverket utover varighet på 25 år i den opprinnelige konsesjonen. NVE viser til vilkår 27 Last og
dimensjoneringskriterier i gjeldende anleggskonsesjon der det står at konsesjonæren skal dimensjonere
anlegget for å operere sikkert på den aktuelle lokaliteten.
NVE vil i medhold av energiloven § 10-4 oppdatere vilkår 27 anleggskonsesjonen i tråd med dagens
standardvilkår «Inspeksjonsprogram for sikker drift av anlegget.» I henhold til vilkåret skal konsesjonær
innen ett år fra vindkraftverket er satt i drift ha utarbeidet et inspeksjonsprogram for vindkraftverket.
Inspeksjonsprogrammets formål er å avdekke eventuelle feil, mangler eller svakheter som kan påvirke
konstruksjonens sikkerhet over tid. Konsesjonær er ansvarlig for at inspeksjonsprogrammet følges opp
som del av anleggets drift- og vedlikeholdsrutiner og at programmet revideres etter behov. NVE kan
kreve innsyn i anleggets inspeksjonsprogram.
Nytt konsesjonsdokument er vedlagt.
Klageadgang og orientering av grunneiere og rettighetshavere
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. Se
vedlagt informasjon om rett til å klage.
Vi ber om at grunneiere/rettighetshavere underrettes om tillatelsen. Underretningen skal etter
forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter.
Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orientering skal
sendes til NVE.
Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Erlend Bjerkestrand
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Kopi til:
BRITT THOMASSEN
Dalan Advokatfirma DA v/Pål Gude Gudesen
Forum for Natur og friluftsliv i Nordland
FYLKESMANNEN I NORDLAND
MARCUS JOHANNESSEN
Motvind - Bevar Øyfjellet
MOTVIND NORGE
Naturvernforbundet i Nordland
Nordland fylkeskommune
Norges Miljøvernforbund
VEFSN KOMMUNE

Vedlegg:
Anleggskonsesjon
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Orientering om rett til å klage
Hvem kan klage på vedtaket?

Hvor skal du sende klagen?

Frist for å klage

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende
den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,
vil vi sende klagen til OED.
Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den
dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan
ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.

Du kan få begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en
begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:

Hva skal med i klagen?

-

Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.
Opplyse om du klager innenfor fristen.
Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen
undertegne klagen.

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du
mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i
saken

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt
offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.

Vilkår for å gå til domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til
søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED
som overordnet forvaltningsorgan.
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte
klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få
dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker
etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

