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Til NVE 

Postboks 5091 

Majorstuen 

0301 Oslo       Kattfjord 27.09.2017 

 

Høringssvar til søknad av 17.07.2017 om planendring, ekspropriasjon, samt 

forhåndstiltredelse for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 

 – deres ref. 200701246 

I 1991 fikk Kvitfjellet skilag tillatelse fra samtlige private grunneiere samt senere Tromsø kommune 
og skiforbundet, til å etablere skiløyper opp Sørfjorddalen. Denne tillatelsen er tinglyst.  
 
Det er brukt ca 4500-5000 dugnadstimer samt mange millioner kroner ved oppbygging av skilagets 
anlegg. I tillegg brukes det 150-200 dugnadstimer årlig til tråkking av løyper, reparasjoner og 
vedlikehold. I alle år etter første søknad om etablering av Kvitfjellet vindkraftverk, og senere søknad 
om etablering av Raudfjell vindkraftverk (etter sterkt påtrykk fra NVE) har det i alle dokumenter og 
søknader vært snakk om adkomstvei fra Buvika.  Dette har Kvitfjellet skilag tatt til etterretning ved 
oppbygging av sitt anlegg.  
 

Kvitfjellet skilag er et samarbeidsprosjekt mellom Kattfjord sportsklubb og Skarven idrettslag 
med tilhørighet på Sommarøy og Brensholmen.  
 
En del av løypetraseèn på ca 3,3 km er lysløype. En vesentlig del av denne lysløypetraseèn 
går opp på eller langs den vei som ønskes benyttet til anleggsvei. Videre har skilaget garasje, 
tråkkemaskin, snøscooter, skihytte på fjellet (Sandhaugen) hvor vi hver vinter tråkker en ca 
12 km lang fjelltrasè til skihytta. 

 Vi har i tillegg bygget tre bruer i tilknytning til lysløypen.   
 

Vårt anlegg benyttes av lokalbefolkningen i Kattfjord, på Sommarøy og Brensholmen, elever 
ved Kattfjord skole og barnehage, samt resten av Hillesøyskolen. Vi har tilknytningsløype til 
Bakkejord og Mjelde slik at befolkningen også i disse bygdene har et tilbud. I tillegg kommer 
folk kjørende for å benytte seg av anlegget fra Tromsø og omegn. 
  
Vi er tilknyttet løypeinformasjonskanalen «skisporet.no» i samarbeid med Tromsø kommune 
for oppdatert informasjon om nytråkkede løyper.   
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Kvitfjellet skilag bidrar stort til folkehelsa spesielt i Kattfjord. Vi tilbyr befolkningen på  
sør-vestre del av Kvaløya tråkkede skiløyper, noe som har ført til økt skiglede for de voksne, 
men spesielt hos ungene på Hillesøyskolen og barnehage. Vi har de siste 10-15 årene drevet  
med organisert skitrening for barn og unge, i tillegg til familieskirenn gjennom hele 
vintersesongen.    
 

Lysløypetraseen brukes flittig heile året av lokalbefolkningen. Ut i fra hytteboka i skihytta på 
Sandhaugen hvor besøkende skriver seg inn, kan vi dokumentere at det hvert år er  
1200-1300 besøkende på hytta.  Tallene viser kun de som har skrevet seg selv inn. Det kan 
trygt legges til grunn at hytta har flere besøkende gjennom året. Det påpekes også at Troms 
Turlag bruker skihytta som turmål i Barnas Turlag, med startpunkt fra Sjøtun. Dette tilsier at 
Kvitfjellets Skilag sine anlegg har brukere langt utenfor lokalmiljøet i Kattfjord.  

Det er problematisk å skrive en høringsuttalelse til en sak hvor det enda ikke foreligger en 
konkret Miljø-, transport- og anleggsplan. Vi må derfor legge til grunn de få opplysninger 
som gis i søknaden 17.07.2017, samt noe informasjon fra informasjonspakken til Siemens 
AG som ble utdelt på møtet med aktuelle grunneiere mars 2017. 
 

Ifølge søknaden skal anleggsveien følge den eksisterende vei opp Sørfjorddalen, og den må 
ha en «korridor» på 50 m på hver side av senterlinjen. Det vil si at veien vil ha en samlet 
bredde på 100 m.  
 

Kvitfjellet skilag blir direkte berørt av den ønskede endringen av adkomstvei da en stor del av 
lysløypen går på og like ved veien som nå ønskes brukt til anleggsvei.   
 

Dersom den nye adkomstveien skal gå opp Sørfjorddalen på den eksisterende veien, vil den 
rasere lysløyptraseèn. Med en bredde på 100 m som er nødvendig for transporten av 
vindmøller, utstyr og alt dette innbefatter, vil lysløypen ødelegges. Drift av vindkraftverket 
vil medføre at veien som lysløypen i dag følger på og ved siden av, vil være brøytet 
vinterstid, og derfor ikke kan brukes. 
  
Vi stiller da spørsmålet om hva fremtiden til skilaget vil bli?  
 

Kvitfjellet skilag sin betydning i lokalsamfunnet vårt er stort. Vi legger til rette for økt 
aktivitet, bedre folkehelse, samarbeider med skole og barnehage, medvirker til økt 
skiferdighet i trakkede løyper og skiglede. Skilaget er overhodet ikke nevnt i søknaden om 
endret adkomstvei. Det er kritikkverdig, og viser en manglende respekt for de rettigheter 
som faktisk foreligger. De momenter som er nevnt over bør utredes skikkelig – ut fra en 
konkret MTA-plan som vil vise de konkrete inngrep som planlegges opp Sørfjorddalen.   
 
Ved å benytte veien som går opp på eller langs løypetrasseèn vil være en katastrofe for 
skilaget og for befolkningen som bruker skilagets anlegg for å gå tur, sommer som vinter. 
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Kvitfjellet skilag mener at saken ikke er tilstrekkelig opplyst all den tid MTA-planen ikke 

foreligger. Videre mener skilaget at det ikke er foretatt nødvendige utredninger for hvilke 

konsekvenser tiltaket kan ha for naturmangfoldet og miljøet i det aktuelle området.  

På grunn av dette, samt det som er nevnt ovenfor mener skilaget at tiltaket ikke bør gis 

konsesjon. I tillegg kjennes denne søknaden om endring som et sterkt inngrep i 

forutberegneligheten både til skilaget som organisasjon, men også til øvrige aktører og 

beboere i Kattfjord. Dette er en forutberegnelighet som har vært avgjørende for skilagets 

satsning og investering i området. 

Endelig mener skilaget at tiltak som bør redusere virkningene for det foreslåtte endringene i 

konsesjonen, vil være å gjennomføre tiltaket slik det alltid har vært forespeilet, med 

ankomst fra Buvika. 

Til sist er vi av den oppfatning av at det er uheldig at seksjonsleder i NVE, Arne Olsen, har 

uttalt seg i lokalavisa «iTromsø» 13. september, hvor han mener det er akseptabelt å ta i 

land vindmøllekonstruksjonene i Nordfjordbotn. Vi i skilaget stiller oss uforstående for 

hvordan NVE kan uttale seg slik i forkant av at seksjonen har truffet vedtak i saken. Dette 

skaper et inntrykk om at avgjørelsen på forhånd er truffet, og at vårt syn på saken uansett 

ikke blir tatt hensyn til. 

Vi ønsker ikke å ofre vår livskvalitet kun av økonomiske årsaker,  for at prosjektet skal føre 
til et større overskudd til tyske investorer.   
 
 
Kvitfjellet skilag 
 
v/Svanhild Dalberg 
leder 
 
 


