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VIDERE PROSESS I PLANENE OM KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK
Vi viser til samrådsmøtet den 18. januar, som var avklarende på flere punkter i forhold til de
spørsmålene som vi tidligere har reist. Med den informasjonen vi fikk i ovennevnte møte, tillater vi
oss å be om tilbakemelding på den videre prosessen i denne saken.
Det ble bekreftet at formannskapsvedtaket av 6. desember 2010 (vedrørende søknad om oppføring
av vindmålemast) skulle følges opp. Her ble det vedtatt at, sitat: ”Det forutsettes at det igangsatte
arbeidet med rullering av kommuneplanen og dens arealdel avklarer nærmere aktuelt område og
størrelse for eventuell vindmøllepark. Dette planarbeidet samordnes med nødvendig kontakt mellom
Engerdal kommune, grunneiere, andre involverte og Austri Vind DA i deres eventuelle søknad om
konsesjon for vindkraftutbygging.” Sitat slutt. Vi anmoder om å bli involvert i dette arbeidet, da vi
oppfatter at vi tilhører gruppen ”andre involverte”. Konkret ber vi om tilbakemelding på følgende:
Når vil denne samordningen finne sted?
Hvilke aktører vil bli invitert til å delta i denne prosessen?
Hva er målsettingen med kommuneplanen og arealdelen i planen i forbindelse med planene
om vindkraftanlegg?
Vi er overbevist om at selve prosessen rundt vindmøllesaken er av svært stor betydning. Før eller
senere så vil det bli et endelig ja eller nei til disse planene, og noen vil bli skuffet, mens andre vil bli
fornøyd. Engerdal som samfunn skal gå videre også etter denne saken, og nettopp på grunn av at den
er så viktig (karakterisert som den viktigste på 100 år), så er det avgjørende at prosessen i seg selv
oppleves som demokratisk, ryddig og god. Dette vil gjøre det enklere for alle å leve med det
resultatet som etter hvert kommer.

Vi opplever dessverre ikke at prosessen har vært god hittil. Det ble også bekreftet av ordføreren i
nevnte samrådsmøte, at Engerdal kommune så langt ikke har gjort noe annet i saken enn å
godkjenne søknad om oppføring av to vindmålemaster. Videre ble det nevnt at vindkraftverk på
Gråhøgda var tema i kommuneplan, hvor tidligere ordfører i oppstartsmøte for kommuneplan (juli
2011) uttrykte at dette var en upresis tekst, da det like gjerne kunne stått ”egnede områder”
istedenfor Gråhøgda. Dette ble presisert som en følge av at vi også den gangen minnet om
formannskapsvedtaket av 06.12.10, og ble på det tidspunktet oppfattet som klargjørende.
Vi har altså en situasjon hvor Engerdal kommune har vedtatt sin prosess (med foreløpig uavklart
eventuell lokalisering), mens Austri Vind kjører i et helt annet tempo. Dette er sterkt beklagelig, og
bidrar ikke til en god prosess!
Austri Vind DA har også i utallige sammenhenger påpekt hvor avgjørende vekt de vil legge på
vertskommunens holdning til planene. Nettopp på denne bakgrunn er det oppsiktsvekkende at Austri
Vind kjører det løpet de gjør, med konkrete planer om å sende konsesjonssøknad allerede før
sommeren, og før den ”samordningen” Engerdal kommune har bebudet er gjennomført. Det
fremstår som svært oppsiktsvekkende at Austri Vind i samrådsmøtet hevdet å ikke ha kunnskap om
”samordningen” all den tid dette er en del av formannskapsvedtaket. Formannskapsvedtaket var jo
svar på Austri Vinds byggesøknad. Det tenderer derfor etter vårt skjønn til maktarroganse og mangel
på respekt for demokratiske prosesser, når Austri Vind totalt overser kommunens skisse til videre
prosess i saken. Det fremstår som åpenbart provoserende og ikke minst dypt beklagelig at Austri
Vinds tidsplan for prosessen avviker fra Engerdal kommunes skisse til videre prosess.
Våre spørsmål blir derfor:
Hvordan reagerer Engerdal kommune på at Austri Vind ikke har kunnskap om, og åpenbart
ikke vil ta hensyn til, vedtaket i byggesøknaden om oppføring av vindmålemast?
Vil Engerdal kommune ta et initiativ overfor Austri Vind om at prosessen i langt større grad
samordnes i forhold til kommunens behov for en riktig prosess og behandling av
kommuneplanens arealdel?
Vil den videre oppfølgingen av formannskapsvedtaket av 06.12.10 kunne bli noe annet enn
et ”spill for galleriet” hvis Austri Vind ikke sørger for å samordne prosessen med kommunens
interne prosesser? Det blir jo noe pussig å invitere Austri Vind, grunneiere og ”andre
involverte” til drøfting om hvor et vindkraftverk kan plasseres, samtidig som det allerede er
inngått grunneieravtaler og signalisert at et bestemt sted vil bli konsesjonssøkt. Hva vil bli
gjort for å håndtere denne utfordringen, slik at oppfølgingen av formannskapsvedtaket blir
en reell saksbehandling?

Informasjonsside om vindkraft på www.engerdal.kommune.no
Det gleder oss at Engerdal kommune nå omsider har kommet på banen for å informere om
vindkraftprosjektet på Kvitvola/Gråhøgda. Vi tillater oss å anmode om at følgende informasjon gjøres
tilgjengelig på denne siden:
Informasjon om tidsplan og prosess som Engerdal kommune skal gjennomføre (aktiviteter og
tidsperspektiv), jfr. formannskapsvedtaket av 06.12.10 (om oppføring av vindmålemast).
For øvrig vil vi tillate oss å tipse om ytterligere stoff til denne siden, og ber om å bli gjort kjent
med hvem som har redaktøransvaret for dette området, med opplysning om
kontaktinformasjon.
Vi har for øvrig fortsatt ikke fått svar på vårt brev av 05.09.11, som omhandler flere av de
problemstillingene som reises i dette brevet. Vi viser derfor til bestemmelsene i Forvaltningsloven, og
ber om tilbakemelding på våre spørsmål.

Med vennlig hilsen
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