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Høring ny adkomstvei Kvitfjell og Raudfjell 
vindkraftverk Deres ref 200701246-134 

Viser til brev datert 22.08.17. ang søknad om planendring, ekspropriasjon, samt forhåndstiltredelse 
for ovennevnte vindkraftverk. 
 
Historikk:  
Helt fra første søknad om vindkraftverk på Kvitfjell, har det vært klart at adkomstveien skulle gå fra 
Buvika. Det skulle lages en tunnel, og av steinmassene fra denne skulle det bygges kai hvor 
vindmølleelementene kunne tas i land. Beboerne i Buvika ønsket dette tiltaket velkommen. 
 
At vegen skulle gå fra Buvika, har også vært brukt som et viktig poeng ved søknad om konsesjon til 
Raudfjell. Argumentet for å se disse to områdene i sammenheng, var nettopp en felles veg fra Buvika. 
MTA-planen om veg fra Buvika ble godkjent av NVE så seint som 31.05.2016. 
 
I mars 2017 ble en del beboerne og direkte berørte grunneiere invitert til et informasjonsmøte av 
advokat Thor Hagen. Det ble på møtet presentert en «Prosjektintroduksjon» som var laget av 
Siemens AG (leverandør av vindmølleelementer). Det ble informert om at det var planlagt å søke om 
endring av adkomstvegen, slik at vegen opp til alle vindmøllene skulle gå fra en «kai» på Sjøtun, og 
opp til fjellet gjennom Sørfjorddalen. Det ble også presentert en framdriftsplan, samt omfanget av 
transporten. Da vi ikke har andre tall og forholde oss til, er det disse tall vi vil benytte. For øvrig syns 
vi det er vanskelig og betenkelig å skulle si noe om en så viktig sak, når tallmaterialet er så 
mangelfullt. 
 
Samtlige frammøtte grunneiere svarte kontant «nei» på spørsmål om de ville tillate bruk av sin 
eiendom til denne adkomstveien, og også de øvrige fremmøtte var enstemmig negativ til planen. 
Dette svaret ble videreformidlet av advokaten til tiltakshaver. 
 
NVE innkalte til folkemøte torsdag 31.08.2017 for å informere om saken, da det nå forelå en konkret 
søknad fra utbygger.  
Der ble det informert om at tyske investorer var i sluttforhandlinger med tiltakshaver. Det foreligger 
pr dags dato ikke en MTA-plan (Miljø, transport og anleggsplan). Det var opplyst at denne skulle være 
klar til i slutten av august. Det ble opplyst på møtet om at det kun er økonomiske årsaker til ønske 
om planendringen. 
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11.september 2017 mottar Kattfjord utviklingslag brev fra NVE ang alternativ kai løsning. Vi stiller oss 
undrende til hvorfor dette brevet ikke ble lagt ut på nettsiden til NVE under Filer, men først ble lagt 
ut etter at NVE ble konfrontert med dette. 
 
Kattfjord utviklingslag vil i det neste bruke de 4 punktene som tiltakshaver har satt opp i sin 
begrunnelse for planendringssøknad. Vi setter 2 og 2 punkt opp mot hverandre. Heretter kalt 
alternativ Sjøtun.  
Vi vil deretter si noe om det siste utspillet fra NVE som omhandler alternativ kai løsning i 
Nordfjordbotn. Heretter kalt alternativ Nordfjordbotn. 
Helt til slutt vil vi belyse en del samfunnsmessige konsekvenser. 

 
1. Prosjektet benytter eksisterende moloanlegg i Sørfjorden/Sjøtun vs Nytt kaianlegg i 

Buvika med dertil hørende deponering av masser i sjø utgår.  
 Det eksisterer ikke noe moloanlegg i Sørfjorden, men en liten utfylling langs land. 

 Eksisterende utfylling i Sørfjorden vil bli mange ganger større, mye lengre ut i fjorden og må 
sees som et helt nytt anlegg med RoRo rampe som benyttes i store industrihavner. RoRo 
rampe blir opptil 60 meter ut fra eksisterende utfylling (IKKE kai som beskrevet i 
dokumentet) på ca 10 meter bredde. Dette vil si ca 70 meter ut i fjorden som er ca 200 meter 
bred på dette punktet.  

 Deponering av masser i sjø vil bli nødvendig ved valg av denne løsningen, da Sørfjorden må 
fylles betraktelig ut. 

 Etter det vi kan se, vil det også bli nødvendig med mudring andre steder i fjorden. 

 Endring av veitrase vil føre til at RoRo skipene/all skipstrafikk må gå en ekstra distanse på 
anslagsvis 20 nautiske mil hver vei. Dette vil medføre ekstra dieselforbruk på ca 3.000 liter 
hver gang. På 50 leveranser blir det fort 150.000 liter diesel ekstra. Dette vil være en 
unødvendig miljøbelastning. 

 I tillegg stiller vi spørsmål om det er gjort noen betraktninger rund hjemmehørende båter og 
kaianlegg, både turistanlegg, fritidsbåter og lokale fiskere? Hva med bølger fra Roro-båtene? 

 Hva vil utbyggingen av moloanlegget bety for isforholdene i Sørfjorden? Både på kort og på 
lang sikt. 

 Forenklet beregning indikerer at det er ca 40.000m3 med stein som blir tatt ut i en slik tunell 
(700 x 9 meter). Dette tilsvarer minst 30 laster med steinfrakteskipene (eksempelvis Helene 
H2) som gir en veldig negativ effekt på miljøet med svevestøv og eksos etc. dersom 
tilsvarende mengde masser skal fraktes til Sjøtun. 
 

Dersom allerede godkjent trase opp i Buvika benyttes, vil alle massene være på stedet til komplett 
sjøutfylling – utgravet fra tunellen som må bygges. Sjøutfyllingen vil også bli mindre i Buvika enn i 
Sørfjorden. 
Det er ingen bolighus i tilknyttet til tenkt anlegg i Buvika. 
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2. Prosjektet kan benytte eksisterende anleggsvei opp til planområdet vs Prosjektet 
unngår bygging av tunnel på om lag 700 meter ved Buvika 

 Eksisterende veg opp Sørfjorddalen er en smal vei og kan knapt betegnes som en 
«anleggsvei». I henhold til planen vil hele veien bli endret og oppgradert til å tåle minst 12 
tonn akseltrykk, utvides betraktelig, bygges vesentlig ut med kraftige grøfter og 
dreneringsrør. Dette alternativet gir indikasjoner på rundt 500 meter ekstra vei og totalt 
6300 meter vei.  

 Veien vil trenge en korridor 50 meter på hver side fra senterlinjen. Dette betyr at veien vil 
båndlegge en bredde på 100 meter opp hele Sørfjorddalen. 

 Dette vil også medføre at lysløype traséen til Kvitfjellet skilag vil bli rasert fordi denne traseen 
går i/ved den planlagte anleggsveien. Dette vil være permanent. 

 Veien opp dalen krever veldig mye masser tilkjørt, noe som vil øke påkjenningen for miljøet. 
Sørfjordalen har også vannverk som forsyner Kattfjord Barnehage og –skole, samt noen 
innbyggere med drikkevann. Dette kan bli forurenset med tilkjørte masser og vannet kan ta 
nytt løp med slikt anleggsarbeid. 

 RV862 er godkjent for 8 tonn akslingstrykk og må forsterkes fra utfylling til Kattfjord 
Barnehage/skole. Dette vil medføre stenginger av veg som forhindrer resten av næringslivet 
og beboere som er avhengig av veien. 
 

Dersom allerede godkjent trase opp Buvika benyttes, vil veien bli på en plass mellom 1000 – 1500 
meter som gir et adskillig mindre inngrep i naturen.  

 
 
Forslag om alternativ kai løsning – jf. brev fra NVE datert 11.09.2017, deres ref. 
200701246-138.  
 
Av vedlegg til dette brev fra Rambøll v/Espen Borgir Christophersen, fremgår at NVE har anmodet om 
utredning av andre kai-løsninger og Kattfjord utviklingslag stiller seg meget undrende til en slik 
anmodning fra NVE. Dette alternativer vil tvert imot berøre adskillig flere og utsagnet i vedlegget 
virker useriøst på oss. 

 Ilandføring i Nordfjordbotn vil føre til at losse- og lastestøyen vil forflyttes fra Sjøtun til 
Nordfjordbotn. Her er det også bebyggelse som vil få de samme støy- og støvplager. 

 Ilandføring i Nordfjordbotn vil føre til at skipstrafikken vil måtte gå en enda lengre distanse 
inn fjorden mellom fjellene – noe som fører til ytterligere støy og forurensing. Vår erfaring fra 
tidligere skipstrafikk med sandbåter, er at støyen blir «liggende» mellom fjellene. 

 Det er en småbåthavn i Nordfjordbotn som vil bli påvirket av bølger fra Ro-ro skipene. 

 Hva med isforholdene i Nordfjordbotn og videre utover fjorden, - er de vurdert? 

 Ilandføring i Nordfjordbotn vil føre til en forlenget transport langs RV862 på mer enn 8 km. 
På strekningen fra Nordfjordbotn og ca 5 km mot Sjøtun er det spredt bebyggelse. Når 
transporten når starten på Sjøtunvegen, er det tett bebyggelse de siste ca 3 km frem til 
skolen. Denne bebyggelsen ligger i all hovedsak svært nær RV 862. 

 Vi antar at veien må stenges i lange perioder, da det ikke vil være mulig med møtende 
trafikk. 
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 Vi vil også påpeke at RV 862 ikke på noen måte er rustet til å ta imot den type transport som 
her planlegges tatt på land i Nordfjordbotn. Her kan nevnes 3 smale bruer, svingete og smal 
veg og at deler av veien er bygget på leire. 

 
Vi kan ikke se at dette alternativet overhodet har noen fordeler fremfor alternativet på Sjøtun. Tvert 
imot vil dette alternativet berøre adskillig flere og medføre enda mer belastning på lokalsamfunnet.  
 

Samfunnsmessige konsekvenser 
 En anleggsvei opp fra Sjøtun og opp Sørfjorddalen vil være der for alltid.  Den vil være en 

permanent anleggsvei i hele vindkraftverkets levetid, samt ved nedbygging og eventuell re-
bygging. 

 Kattfjord skole og barnehage er nærmeste nabo til anleggsveien. Ungene vil få ødelagt sitt 
utelekeområdet for alltid. De vil bli plaget med støy og støv. De vil ha en utrygg skolehverdag, 
og vil måtte holdes innenfor gjerder i et lukket område. 

 Ungenes fritid vil også bli preget av anleggsarbeidet. Av dokumentene kan leses at 
transporten vil skje i tidsrommet 07 om morgenen til 23 om kvelden. Sørfjorden (evt 
Nordfjordbotn) vil samle og konsentrere støy fra skipsmotorer, lasteramper, 
hydraulikkaggregat, anleggsmaskiner og slagstøy under losseoperasjoner. Hvordan vil ungene 
bli påvirket og forstyrret av støyen? Ikke bare på dagtid, men også på ettermiddag og kveld 
når de skal gjøre lekser, og ikke minst når de skal sove. 

 Foreldrene vil leve med frykt for sine barn. Når transporter med en lengde på 80 m skal kjøre 
forbi hjemmet og skolen, må det nødvendigvis skape bekymring for ulykker. 

 Dette vil føre til at barnefamilier ikke vil flytte til Sjøtun. Det betyr nedgang i folketallet og 
ikke minst barnetallet, og i neste omgang vil barnehage og skole bli nedlagt. Dette vil igjen 
føre til at lokale arbeidsplasser går tapt. 

 Uten unger og skole kan idrettslaget legges ned. Bygging av den prosjekterte 
kunstgressbanen må skrinlegges. 

 Kvitfjellet skilag kan ikke ta ansvaret med å ha skitreninger for barn og unge selv i den delen 
av løypa som ikke direkte blir berørt, når det pågår anleggstrafikk. Det er nysgjerrige unger 
det her er snakk om, og tungtrafikk er spennende. 

 Det vil generelt bli støv og støyplager for alle beboerne i fjorden, både fra båttrafikk og 
biltrafikk. 

 Turistnæringen i bygda vil bli berørt og rundt 20 arbeidsplasser står i fare. Turistene kommer 
hit for å oppleve stillheten, og ingen vil ønske å feriere i et anleggsområde. 

 Vi kan ikke se at dette vil medføre noe positivt for de andre næringsdrivende heller. De vil 
tvert imot bli hindret på grunn av at RV 862 nødvendigvis må stenges helt i perioder. 

 Både lokalbefolkningen og turisttrafikken til og fra Nasjonal Turistveg på Senja, vil bli hindret 
av samme årsak. Nasjonal Sykkelrute nr 1 går for øvrig i samme trasé og sykkeltrafikken er 
stadig økende.  

 RV862 over Kattfjordeidet er i dårlig stand. Påkjenning av det antall lastebiler som anlegget 
krever vil føre til ytterligere forverring av veistandarden.  

 Har en tatt hensyn til de årlige snøras som går på Kattfjordeidet, som medfører at trafikken 
må kjøre rundt Sør-Kvaløya? 

 Eiendommene forringes i verdi når deler av eiendommen eksproprieres. 
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 Det er familier som de siste årene har flyttet til bygda fordi de ønsket fred og ro, og som 
hadde basert dette på at veien skulle gå opp fra Buvika. Med å komme med denne endringer 
har disse familiene rett og slett blitt holdt for narr. Hva kan de få i pris for sine hus når de 
ønsker å flytte herfra? 

 
Konsekvensene av å legge adkomstveien fra Kattfjord, - både alternativ Sjøtun og Nordfjordbotn, 
vil være å rasere et lokalsamfunn.  
Allerede innvilget konsesjon for adkomstvei fra Buvika har ingen slike konsekvenser, og er klargjort 
for oppstart umiddelbart. Det er dessuten ønsket velkommen av berørte parter. 
 
 

Konklusjon: 
Den eneste grunnen til at tiltakshaver ønsker å endre adkomstveien er økonomisk relatert for 
utbygger.   
Ikke la økonomien til et investeringsselskap være eneste grunn til å tillate at et velfungerende 
lokalsamfunn raseres.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Kattfjord utviklingslag 
Anita Winther 
 
Leder 
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