
 

 

 

PRESSEMELDING FRA VEFSN KOMMUNE: 17.6.2021 

 

AVTALE TILKNYTTET VINDKRAFTVERKET I ØYFJELLET PÅ PLASS    

 

 

Kommunestyret i Vefsn har i dag godkjent avtale mellom Øyfjellet Wind AS, 

Eolus Vind Norge Holding AS og Vefsn kommune - tilknyttet samarbeid om 

utbygging og drift av Øyfjellet vindkraftverk 

 

 

Avtalen offentliggjøres i sin helhet etter kommunestyrets møteslutt 17.6.2021. 

Avtalen som er på 9 sider inneholder bestemmelser om brutto årlige overføringer fra 

Vindkraftverket til Vefsn kommune, slik: 

Tidsperiode Beløp 

2022 - 2031 MNOK 26 pr. år 

2032 - 2041 MNOK 13 pr. år 

2042 - 2046 MNOK 6,5 pr. år 

 

Videre inneholder avtalen bestemmelser om årlige overføringer til Vefsn kommune fra 2047 

til 2051 på MNOK 7, dersom vindkraftanlegget får forlenget sin konsesjonsperiode med 

ytterligere 5 år, som omsøkt. 

Vindkraftverket er underlagt de ordinære bestemmelsene om eiendomsskatt for næring 

med fastsatt skattesats i Vefsn kommune på 3,4 promille av fastsatt takstverdi. Tallene som 

fremkommer i tabellen over er bruttogaranterte overføringer dersom disse overstiger den 

beskatning som anlegget undergis via de ordinære skattereglene i eiendomsskatteloven og 

eventuelle nye nasjonale beskatningsregler som kommer kommunen til gode. 

Videre inneholder avtalen bestemmelser om indeksering med basis i SSBs konsumprisindeks 

fra 2031 og videre for hvert av tidsintervallene i tabellen over. 

 



For Vefsn kommune innebærer avtalen at kommunen mottar til sammen 422,5 millioner 

kroner over den innvilgede konsesjonsperioden på 25 år for vindkraftanlegget, indeksjustert 

for andre 10-års periode og for 5 års perioden i slutten, med muligheter for ytterligere 

inntekter dersom anlegget innvilges konsesjon for 5 år utover dette.  

Avtalen inneholder også bestemmelser om kompetanseutvikling og sysselsetting, samt 

etablering av lærlingeplasser i vindkraftanlegget. I tillegg er inne i avtalen ambisjoner om 

bruk av lokale leverandører for ulike oppdrag tilknyttet virksomheten. Avtalen har også 

bestemmelser tilknyttet friluftsliv og turisme, herunder allmenhetens adgang til området, 

samt årlige overføringer til folkehelseenheten i Vefsn kommune som skal bidra med 

vedlikehold av avtalefestede tiltak og etablering av fondsordning for avbøtende tiltak - som 

organisasjoner, lag og foreninger kan søke på. 

Det er også avtalefestet at mobildekningen i området skal forbedres, gjennom bygging av 4 

nye mobilmaster med sendere på Elvdalsfjellet, Aunvatnet, Husvika og Eiterådalen. 

Hovedpartene i denne avtalen er Øyfjellet Wind og Telenor.  

Avtalens intensjon og bakgrunn er utbyggers kompensasjon overfor lokalsamfunnet for de 

konsekvenser som følger av arealbruk, naturressurser og naturmiljø. 

Varaordfører Rune Krutå, som på vegne av forhandlingsdelegasjonen i Vefsn kommune, har 

ledet forhandlingene med utbygger sier seg tilfreds med at avtalen nå er på plass, etter 

mange måneder med forhandlinger. 

 

- De årlige overføringene som følger av avtaler er med å sikre kommunens økonomi i 

årene framover, sier ordfører Berit Hundåla. Det er på det rene at en slik utbygging 

medfører betydelige konsekvenser for det berørte arealet, naturmangfoldet og 

naturverdiene. Derfor er det på sin plass at lokalsamfunnet kompenseres for dette. 

Samtidig skal vi også se det positive med at Alcoa nå sikres en viktig kraft-avtale for 15 

år, som gir dem forutsigbarhet og muligheter til å fortsette utviklingen av 

hjørnesteinsbedriften i Vefsn, sier Hundåla. Det er også positivt at dette vil skape 12 – 

15 nye arbeidsplasser i Vefsn, at denne avtalen forplikter selskapet til å bruke lokale 

leverandører og ikke minst bedre mobildekning i områder rundt anlegget. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Berit Hundåla (ordfører) – telefon 481 23 789 

Rune Krutå (varaordfører) – telefon 454 99 603 

 

 

 


