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Søknad om utsatt frist for idriftsetting av Skorveheia vindkraftverk – høringssvar fra 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
 
Norsk vind søker nok en gang om utsatt igangsettelsesfrist for Skorveheia vindkraftverk siden 
dagens forslag til utbygging ikke har nødvendig planavklaring. Utbygger søker om utsatt frist 
for idriftsettelse fra 31.12.2021 til 31.12.2022. Skorveheia vindkraftverk fikk endelig 
konsesjonen i 2015, og har tidligere fått utsatt frist om igangsettelse. NOF ber om at NVE ikke 
innvilger utsatt frist.  
 
Alle meddelte vindkraftkonsesjoner har en fastsatt frist for når vindkraftverket må være satt i 
drift. At konsesjoner har tidsfrister utbygger må forholde seg til, er det gode grunner til. Bl.a. 
kan for lange frister og gjentatte utsettelser føre til at vedtak ikke holder seg, og kommer i utakt 
med både kunnskap, legitimitet og storsamfunnets vurderinger.  
 
Spørsmålet om utsatte frister ble adressert allerede i Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring 
— Energipolitikken mot 2030, der man varslet innskjerpinger. I rundskriv har NVE senere 
bekreftet en mer restriktiv praksis. Av stor betydning er også stortingsvedtak fra 19.06.2020, 
der det heter at 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. 
Bakgrunnen for vedtaket, slik det kom frem i debatten før vedtaket, og slik det formelt står, har 
helt klart vært å sette en sluttstrek for konsesjoner gitt på det da gjeldende konsesjonssystemet. 
Også energimyndighetene har gått langt i å innrømme at systemet ikke har vært godt nok på 
mange områder, ikke minst hva lokal forvaltning og vektingen av naturhensyn angår.  
 
NOF er glade for at NVE og OED i flere runder har slått fast at man ikke har krav på utsatte 
igangsettelsesfrister. Det juridiske rundt tidsfrister er fastsatt i konsesjonsvilkår. I 
budsjettbehandlingen i desember 2020 ble det klargjort at man kan gi utsatte frister utover 2021 
dersom det er forhold utenfor søkers kontroll som tilsier det. Både under budsjettbehandlingen 
og i det nevnte stortingsvedtaket fra juni 2020 ble også lokaldemokratiets betydning 
understreket.  
 
NOF har engasjert seg mot Skorveheia vindkraftverk i flere omganger, under høringen av 
MTA-plan og søknad frist av igangsettelse til 31.12.2021, og igjen i klage på godkjent plan og 
utsettelsesfrist. I disse høringsuttalelsene har vi gjort rede for naturverdier knyttet til hubro og 
rovfugltrekk, og kritisert manglende kunnskapsgrunnlaget forut for konsesjon. Etter vår mening 
burde konsesjonen til Skorveheia vindkraftverk aldri vært gitt. Den lange historikken i saken 
gjør at kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn, nå er foreldet.  
 
Det kan ikke være tvil om at Stortingets vedtak og føringer er ment for akkurat slike tilfeller 
som dette. NVE har også det juridiske grunnlaget for å avslå utsatt frist. NOF kan ikke se at det 
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foreligger forhold utenfor søkers kontroll som tilsier utsatt frist for igangsettelse nok en gang.  
Norsk Vinds håndtering av konsesjonen og påfølgende prosesskrav har vært kritikkverdig. De 
har hatt seks år på seg til å fullføre prosjektet, men leverte ikke MTA-plan før i 2019. 
Manglende kommunikasjon med lokale interesser er også påfallende. Til tross for at 
administrerende direktør med beslutningsmyndighet for kaia i Svege industripark, Flekkefjord 
tidlig i prosessen meddelte utbygger og NVE at ilandføring av vindturbinene var uaktuelt, har 
utbygger hatt dette som hovedalternativ i både opprinnelig og revidert utgave av MTA-planen.  
 
Flekkefjords kommunes vedtak om å ikke gi dispensasjon fra arealplan til vindkraftverket er en 
beslutning som må respekteres. At søker ikke har støtte lokalt styrker grunnlaget for å avslå 
søknad om utsatt frist etter Stortingets føringer.   
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