
 

 

 

Oslo, 10.09.2020 

Til  
Olje- og energiminister Tina Bru 
postmottak@oed.dep.no  

 
Kopi: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
nve@nve.no  
 
Søknader om utsatt frist for vindkraftverk må avslås 
 
19. juni 2020 vedtok Stortinget tre vedtak om vindkraft, hvorav det andre vedtaket lyder som følger: 
«Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 
31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.». 
 
I løpet av våren 2020 har NVE avslått flere søknader om utsatt frist for idriftsettelse, og fem av disse 
vedtakene er påklaget. Dette gjelder Innvordfjellet, Remmafjellet, Kvinesheia, Raggovidda 3 og 
Oddeheia/Bjelkeberg. Vi antar at disse snart blir videresendt til behandling i Olje- og 
Energidepartementet (OED). I tillegg er vedtaket om utsatt frist på Havsul 1 også klaget inn til OED. 
 
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den Norske 
Turistforening krever at disse avslagene opprettholdes. Vi krever også at innvilgelsen for Havsul 1 
omgjøres til avslag. Sett i lys av Stortingets vedtak og NVE sitt brev av 27.11.19, samt sterke politiske 
signaler den siste tiden, er det helt nødvendig for OED å følge opp i disse konkrete sakene. Det er 
gode grunner til at disse politiske avgjørelsene har kommet, blant annet for å unngå større konflikter 
i forbindelse med vindkraftutbygging. Nå må OED sikre at dette gjennomføres i praksis.  
 
Vi vil særlig løfte fram Innvordfjellet, hvor det er svært gode grunner til å avslå søknad om utsatt frist. 
Både kommunene og Fylkeskommunen har gått imot innvilgelse av søknaden. Etter at konsesjonen 
ble gitt har det blitt mye tydeligere at bevaring av naturmangfold er svært viktig for å unngå en 
alvorlig naturkrise, blant annet gjennom rapporten til FNs Naturpanel (IPBES) fra 2019. I 
konsesjonsutredningen for Innvordfjellet ble konsekvensen for fauna satt til «stor negativ», og det er 
liten tvil om at utbygging vil være skadelig for naturmangfoldet. Denne nye forståelsen for natur og 
tap av naturmangfold er en av flere grunner til at søknaden om utsatt frist må avslås, slik Stortinget 
ber om, og slik NVE allerede har vurdert. Vi har allerede bedt om et møte i forbindelse med 
behandling av klagen om Innvordfjellet, og vi ser fram til å begrunne vårt standpunkt ytterligere i 
dette møtet. 
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