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12.12.10 

NVE 

Postboks 5091, Majorstua 

0301 Oslo 

 

 

Vedr. søknad fra Norsk Miljøkraft AS om justering og forlengelse av 

anleggskonsesjonen på Sandhaugen testområde, Troms. 

 

Kattfjord utviklingslag ble ved en tilfeldighet oppmerksom på at Norsk Miljøkraft FoU søker 

om justering og forlengelse av anleggskonsesjonen på Sandhaugen testområde, på Kvaløya i 

Troms. Dette er en endring vi mener utviklingslaget, grunneiere og bygdefolk bør være 

informert om. Utviklingslaget representerer alle innbyggere i Kattfjord, og vi har ikke mottatt 

noen informasjon fra tiltakshaver. 

 

16.april 2010 oppsto brann i testturbinen som sto på Sandhaugen, og bygdefolket var da vitne 

til at et fjellområde på flere kvadratkilometer ble sterkt forurenset. Det nærmeste området av 

oljeutslipp og store “vrakrester”. Sterk vind denne dagen, og i tiden etter, gjorde sitt til at 

glassfiberrester blir spredt utover et stort område. Denne dagen var vi alle hjelpeløse vitner til 

en miljøkatastrofe. Verken brannvesen eller andre kom seg opp, eller hadde tilgjengelig utstyr 

til at slukningsarbeid skulle skje. 

 

Det nærmeste området ble ganske raskt skadebegrenset, og 4 måneder senere ble også mye av 

turbinen fjernet. Alt er ikke fjernet, og området ser rimelig stygt ut. Men det er kun på det 

nærmeste området at opprydding har funnet sted. Tusenvis av glassfiberrester ligger 

fremdeles spredt på fjellet. Dette ser meget stygt ut, og restene kan også være til direkte skade 

for beitedyr som sau og rein. 

 

Utviklingslaget ønsker å gjøre NVE oppmerksom på at testfeltet er et populært turområde som 

benyttes aktivt både sommer og vinter. Raudfjellet var i 2010 en del av kommunens 10 på 

toppsatsning. Fra 1.juni til 30.september var det 1980 personer som skrev seg inn i boka på 

Raudfjellvarden. Også sesongen 2011 er fjellet og området planlagt inn i dette prosjektet. På 

vinteren tråkker Kvitfjellet skilag løyper som går tvers gjennom området, og til skihytta som 

er plassert ved Sandhaugen. Bare på 3 korte vintermåneder besøkte over 900 personer hytta, 

og løypene benyttes daglig av mange.  

 

Utviklingslaget stiller seg sterkt kritisk til den oppryddingen som har funnet sted, og mener 

dette arbeidet kunne, og burde, vært utført mye bedre. Området i sin helhet fremstår i dag som 

meget trasig. Dette mener vi NMK FoU bør få klare pålegg om å rydde opp i. 

Utviklingslaget stiller også spørsmål til om nødvendig tilsyn og vedlikehold av testmølla har 

vært utført for at slike branner eller andre store uhell skal skje?  
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Utviklingslaget ønsker ikke at NMK FoU får en utvidelse og forlengelse av konsesjonstiden, 

da vi ikke ser nødvendigheten av flere målinger innenfor samme område. Vi stiller oss 

spørrende til hvilke nye opplysninger nye testturbiner kan gi. 

Vi ser at plassering av vindturbiner høyt til fjells utgjør en direkte miljøfare! Uhell kan skje, 

og her er ikke beredskapsgrupper som er i stand til å skadebegrense eller brannvesen som kan 

slukke en eventuell brann. Hadde det vært sommer og tørt i grunnen, og flere møller i samme 

område, kunne skadeomfanget vært mye større!  

 

Dette er miljøtrusler et samlet bygdefolk IKKE ønsker i vårt nærmiljø. Vi oppfordrer dere i 

NVE å avslå søknad om forlengelse av anleggskonsesjon, samtidig som det blir framsatt krav 

til Norsk Miljøkraft FoU med samarbeidspartnere om å rydde skikkelig opp. 

 

Kattfjord Utviklingslag er en sammenslåing av tidligere Sjøtun/Sandneshamn utviklingslag og 

Nordre Kattfjord utviklingslag. Vi viser til tidligere høringsuttalelser vedrørende 

vindmøllesøknader i Raudfjellområdet. 
 
Utviklingslaget ønsker samtidig å påpeke at vi, på vegne av bygdefolket som blir direkte 

berørt av vindturbinene på Sandhaugen, får saker som omhandler området på høring. Norsk 

Miljøkraft FoU har en informasjonsplikt ovenfor oss, og ikke minst ovenfor grunneiere, som 

de ikke overholder. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ann-Sissel Westgård 

Kattfjord Utviklingslag  

 
 
 
 
 
 


