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Nord -Trøndelag Elektrisitetsverk  -  Ytre  Vikna  vindmollepark

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) søkte 20.12.2002 om anleggskonsesjon i
medhold av energiloven for bygging og drift av et vindkraftverk på Ytre Vikna i Vikna
kommune i Nord-Trøndelag, samt 132 kV nettilknytning i Vikna, Nærøy og Bindal
kommuner.

Den omsøkte vindmølleparken vil ha en samlet installert effekt på inntil 249 MW. Det
planlegges oppsatt vindturbiner med en installert effekt på mellom 2 og 3 MW per
turbin. Dette vil gi minimum 83 og maksimum 99 vindturbiner.

Det er også søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i medhold av
oreigningslova for det tilfelle at minnelig avståelse av rettigheter til grunn ikke kan
oppnås.

Vindparken planlegges i området fra Håven i sørvest til Dalatind i nordøst. Det
forutsettes vei mellom alle vindturbinene og det planlegges ca 35 km vei internt i
vindparken. Det planlegges fire adkomstveier til vindparken.

Vindkraftverket planlegges tilkoblet nettet med en ca 120 km lang 132 kV kraftledning
fra ny transformatorstasjon på Hunnestad til Kolsvik. Fra Hunnestad til Saltbotn (ca 50
km) planlegges det bygget ny kraftledning, mens det på strekningen Saltbotn - Kolsvik
planlegges oppgradering av eksisterende 66 og 132 kV kraftledning. Det planlegges å
bygge  to transformatorstasjoner i tilknytning til vindparken; på Hunnestad og Dale. I
tillegg skal Rørvik transformatorstasjon flyttes og oppgraderes, og det skal gjøres tiltak
i eksisterende Årsandøy og Kolsvik transformatorstasjoner.
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meddelte 18.10.2004 konsesjon og
ekspropriasjonstillatelse til NTE for å bygge og drive en vindpark med inntil 249 MW
installert effekt på Ytre Vikna, samt en 132 kV nettilknytning i Vikna, Nærøy og Bindal
kommuner.

NVEs vedtak ble påklaget av Vestre Namdal reinbeitedistrikt v/advokat Thomas
Hjermann i brev av 3.11.2004, Kari Lise Kolås i brev av 19.11.2004 og Sametinget
v/miljø- og kulturvernavdelingen i brev av 23.11.2004. I brev av 6.6.2005 trakk Kari Lise
Kolås sin klage etter å ha kommet til enighet med NTE om nytt trassvalg.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak om anleggskonsesjon og
ekspropriasjonstillatelse, og saken ble derfor oversendt departementet ved brev av
22.6.2005.

Klagen fra Sametinget kom inn til NVE etter at fristen for klager gikk ut.
Departementet har likevel funnet å ville behandle klagen.

Departementet mottok ved NTEs brev av 10.8.2005 kopi av Sametingets endelige
høringsuttalelse vedrørende reguleringsplan for Ytre Vikna vindmøllepark. Det fremgår
at Sametinget ikke reiser innsigelse mot reguleringsplanen under forutsetning av at fire
angitte vilkår innfris av NTE. Det fremgår av brevet at NTE har vurdert og akseptert de
angitte vilkårene.

Olje- og energidepartementet planla å avholde møte og befaring 2.11.2005 i anledning
klagesaken. I brev datert 1.11.2005 meddelte Vestre Namdal reinbeitedistrikt v/advokat
Thomas Hjermann at reinbeitedistriktet trakk sin klage i saken etter å ha inngått avtale
med NTE. I telefonsamtale med Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen 1.11.2005
ble det meddelt departementet at Sametinget ikke kom til å stille med noen
representant på møte og befaring i anledning klagesaken. Olje- og energidepartementet
besluttet på bakgrunn av dette å avlyse planlagt møte og befaring på Ytre Vikna.

II

Sametinget begrunner klagen i at det ikke har godkjent  NTEs  konsekvensutredning for
samiske kulturminner og kulturmiljø i området. Det anføres at konsekvensutredningen
er for tynn.  Sametinget mener videre at det ikke kan gis konsesjon for et så stort og
omfattende inngrep så lenge Samerettsutvalgets arbeid med utredningen om samiske
rettigheter til land og vann for områdene sør for Finnmark ikke er ferdigstilt.

Sametinget mener også at undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 ikke
er gjennomført  tilfredsstillende.

Sametinget mener at når en ser utviklingen i forhold til  arealinngrep og arealtap for
reindriften,  så er dette en meget negativ samfunnsutvikling som det må tas  hensyn til.
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Det vises videre til at det planlegges flere vindmølleparker i Nord-Trøndelag, som ifølge
Sametinget samlet vil få så store konsekvenser for samiske kulturminner, reindrift og
samisk kultur og samfunn for øvrig, at det ses som nødvendig at det lages en helhetlig
konsekvensanalyse før man gir konsesjoner. Sametinget ser det som meget negativ
utvikling i behandlingen av konsesjonssøknadene at man overhodet ikke har vurdert de
samlede virkninger for samisk kultur, næringer, kulturmiljøer og samfunn. Sametinget
vil påpeke at det må legges opp til en bredere politisk samordning mellom statlig
politikk og de ulike sektorer, slik at en får en helhetlig arealforvaltning som også tar
tilstrekkelig hensyn til samisk kultur og samfunnsutvikling.

Sametingets konklusjon er at konsesjon til Ytre Vikna vindmøllepark frarådes
begrunnet i at hensynet til samiske kulturminner og kulturmiljø ikke er tilstrekkelig
ivaretatt. Sametinget ber videre om at det lages en samlet konsekvensutredning for de
tiltakene som er beskrevet i klagen (Ytre Vikna, Harbaksfjellet, Bessakerfjellet,
Oksbåsheia, Valsneset og Kvenndalsfjellet).

III
Olje- og energidepartementet vil på bakgrunn av sakens dokumenter bemerke
følgende:

Innledningsvis vil departementet påpeke at et forvaltningsorgan ikke har noen plikt
etter forvaltningsloven § 25 til å imøtegå alt det en part har anført. Departementet vil ta
for seg klagerens anførsler ut fra sakens viktighet og det som ellers er nødvendig for å
begrunne avgjørelsen i saken.

I vurderingen av om konsesjon skal gis etter energiloven må fordelene og ulempene
ved det omsøkte tiltaket veies opp mot hverandre.

På bakgrunn av Sametingets endelige uttalelse vedrørende reguleringsplanen for Ytre
Vikna vindmøllepark, legger departementet til grunn at Sametinget frafaller
klagepunktet om at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 ikke er
tilfredsstillende gjennomført.

Det anføres at Sametinget ikke  har godkjent konsekvensutredningen for samiske
kulturminner og kulturmiljø i området  for Ytre Vikna  vindpark.  Departementet vil i
denne forbindelse bemerke at  NVE er  godkjenningsmyndighet for
konsekvensutredningen etter reglene i plan- og bygningsloven.

Det anføres videre at vindparken på Ytre Vikna ikke kan gis konsesjon så lenge
Samerettsutvalget ikke har ferdigstilt utredningen om samiske rettigheter til land og
vann sør for Finnmark. Departementet kan ikke se at Samerettsutvalgets arbeid kan
knyttes opp mot energimyndighetenes konsesjonsbehandling av vindkraftverk-
prosjekter lokalisert sør for Finnmark. Departementet ser derfor ingen grunn til at
behandlingen av konsesjonen for Ytre Vikna skal avvente Samerettsutvalgets arbeid.
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Det anføres at man må se foreliggende planer for utbygging av vindkraft i

Trøndelagsregionen i sammenheng, og at det må utarbeides en helhetlig
konsekvensutredning for de planlagte vindkraftprosjektene.

Departementet vil understreke at forholdet til natur og  miljø i  saker om bygging av

vindkraftanlegg står sentralt i NVEs konsesjonsbehandling etter energiloven med
tilhørende konsekvensutredning, og gjennom kommunale vedtak av reguleringsplan
etter plan- og bygningsloven. Konsekvensutredningsprosessen og konsesjons-
behandlingen etter dagens regler gir den nødvendige helhet og oversikt når det skal tas
endelig standpunkt til dette vindkraftanlegget. Denne grundige behandlingsformen er
med på å sikre at vindkraftutbyggingene skjer innenfor  miljømessig  akseptable
rammer. I konsekvensutredningen for det omsøkte prosjektet inngår også samiske
kulturminner og kulturmiljø og reindrift.

Stortinget har ved flere anledninger behandlet og avvist spørsmålet om en samlet plan
for bygging av vindkraftanlegg, senest ved behandlingen av Dokument nr. 8:9 (2005-
2006), jf. Innst.S. nr. 97 (2005-2006).

Det gjennomføres nå tematiske konfliktvurderinger av meldte og konsesjonssøkte
vindkraftanlegg i forhold til miljø og kulturminner, reindrift og forsvarsinteresser. I
tillegg arbeider Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet med

nasjonale  retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Formålet
med disse virkemidlene er å bidra til at vindkraftutbyggingen skjer på en bærekraftig
måte og at enkeltprosjekter vurderes i et mer helhetlig perspektiv som etterlyst av
Sametinget.

Departementet vil i denne forbindelse bemerke at arbeidet med tematiske
konfliktvurderinger og nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av
vindkraftanlegg ikke omfatter anlegg som allerede har fått konsesjon av NVE før
arbeidet med konfliktvurderinger og retningslinjer startet.

Olje- og energidepartementet har foretatt en samlet vurdering av de anførte ulempene
ved en utbygging av vindkraftanlegget på Ytre Vikna. Ulempene er vurdert opp mot

fordelene ved å få på plass et vindkraftanlegg med et tilskudd av fornybar energi med
en samlet installert effekt på inntil 249 MW og en forventet produksjon på om lag 870
GWh. Utbyggingen vil bidra til å nå de målsetninger som er fastsatt gjennom
behandlingen i Stortinget av St.meld.nr. 29 (1998-1999) Om energipolitikken, jf.
Innst.S. nr. 122 (1999-2000).

Departementet har i sin vurdering lagt særlig vekt på at vindkraftanlegget på Ytre Vikna
fremstår som et energimessig sett godt prosjekt med gunstige vindforhold.
Nettforsterkningen som skal gjennomføres, sikrer nødvendig tilknytning til
sentralnettet. Vindkraftanlegget vil styrke forsyningssikkerheten i et område med
sterkt økende etterspørsel etter kraft. Ulempene ved tiltaket synes i hovedsak å være
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knyttet til visuell eksponering og faren for negative konsekvenser for reindriften i
området.

Departement kan etter en helhetsvurdering ikke se at ulempene er av en slik art at de
overstiger fordelene ved å få etablert det omsøkte vindkraftanlegget.

Ut fra de foreliggende opplysningene har departementet etter en helhetsvurdering
kommet til at de samfunnsmessige fordeler som vinnes ved vindkraftanlegget utvilsomt
må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som påføres andre.
Departementet er på den bakgrunn kommet til at NVEs vedtak av 18.10.2004 om
anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse skal stadfestes.

Departementet viser til de vilkår som er fastsatt for konsesjonen når det gjelder
utarbeidelse av anleggsplan og transportplan, som særlig skal ivareta hensynet til
reindriften.

Søknaden om forhåndstiltredelse stilles i bero inntil skjønn eventuelt blir begjært.

Det gjøres oppmerksom på at departementets avgjørelse er endelig og ikke gjenstand

for klage, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum.
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Adresseliste:

Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen, 7760 Snåsa
Nord-Trøndelag elektrisitetsverk, 7736 Steinkjer

Kopi til:

Vestre Namdal reinbeitedistrikt v/advokat Thomas Hjermann, Dalan advokatfirma DA,
Postboks 1214 Vika, 0110 Oslo
Kari Lise Kolås, Rasmus Mortensens vei 38,1387 Asker
Vikna kommune, 7900 Rørvik
Nærøy kommune, 7970 Kolvereid
Bindal kommune , 7980 Terråk
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7725 Steinkjer
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens hus, 7713 Steinkjer

NVE m/ retur av sakens dokumenter
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