
BI N DEN DE ERKLÆRI N G –
TI L LEBESBY KOM M UN E

1 B akgrunn
Grenselandet AS har søkt om konsesjon for bygging av vindkraftanlegg etter energiloven og
konsekvensutgreiing etter plan - og bygningsloven for et inntil 800 MW vindkraftanlegg,
Davvi Vindkraftverk, i Lebesby kommune.

Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 2 671 vindturbiner1med en nominell effekt på
mellom 3 og 8 MW per turbin2. Planområdet har et areal på ca. 62 km2. Produksjonen fra
v indkraftverket planlegges tilknyttet n ettet gjennom bygging av en ny 420 kV kraftledning
som Statnett har meldt fra Skaidi til Varangerbotn.

Etablering av vindkraftverk har både positive og negative virkninger. Vindkraftanlegget vil
innebære at areal, naturressurser og naturverdier i kommunen e tas i bruk for
v indkraftproduksjon. De lokale naturressursene som tas i bruk, bidrar til den verdiskapning
v indkraftverket gir opphav til. Samtidig vil etablering av vindkraftverket få konsekvenser for
n atur, berørte lokalsamfunn, reiseliv og annen nærin gsvirksomhet. Anlegget vil kunne bli
s ynlig fra ulike områder i kommunene, og berører dermed allmenhetens bruks - og
opplevelsesverdi.

Grenselandet AS ønsker med denne erklæringen overfor Lebesby kommune å presisere
sentrale positive ringvirkninger for lok alsamfunnet og Lebesby som vertskom mune .
Grenselandet AS sine planer utløser også behov for et utstrakt samarbeid mellom kommunen
og utbygger.

Erklæringen skal samtidig sikre at kommunen får varige verdier som følge av utbyggingen,
samt legge til rette fo r best mulig etterbruk av tiltak og innretninger som er nødvendige i
anleggstiden. Erklæringen skal legge til rette for forutsigbarhet for både kostnader og ytelser
for utbygger og kommunen.

Erklæringen legger ingen begrensninger på Lebesby kommunes myndi ghet eller rettigheter
etter plan - og bygningsloven og/eller andre offentligrettslige regler, og heller ingen føringer
for kommunens høringsuttalelser. De plikter og rettigheter som etableres med denne
erklæring, gjelder uavhengig av hvordan kommunen bruke r sin privatrettslige eller
offentligrettslige myndighet.

Grenselandet AS, eller den som bygger ut Davvi Vindkraftverk, påtar seg overfor Lebesby
kommune juridisk bindende forpliktelser slik de fremgår i det følgende.

1 I melding for Davvi datert 10. mai 2017 er det oppgitt et antall på 267 vindturbiner. I
presentasjonen fra Multiconsult 16. januar 2019 er det oppgitt 231 vindturbiner.
2 I mel dingen for Davvi /Grenselandet AS datert 10. mai 2017 er det oppgitt en effekt per turbin på
mellom 3 og 8 MW. I Multiconsults presentasjon 16. januar 2019 er det oppgitt 3,45 MW per turbin.



2 Lokal kompetanseutvikling
Grenselandet AS forventer etablering av ca 30 årsverk i driftsfasen3.

Grenselandet AS vil bidra til å bygge opp et kompetansemiljø rundt drift av vindkraftanlegg i
Lebesby kommune og vil i den forbindelse forplikte seg til å ha sin forretningsadresse i
ko mmunen.

Grenselandet AS forplikter seg til å etablere en permanent driftsorganisasjon med tilhørende
aktiviteter for servicepersonell i Lebesby kommune, for i så stor grad som mulig sikre
ringvirkningene lokalt.

Grenselandet skal i samråd med vertskommun en og lokal e interesseorganisasjoner vurdere
økonomisk attraktive boligløsninger i bygdene Kunes og Lebesby som skal være et incentiv
for driftspersonell å bosette seg lokalt . Disse boligløsningene skal utvikles parallelt med
anleggsutbyggingen.

I den grad Grenselandet AS har behov , vil det legges til rette for etablering av lærlingeplasser
som sikrer rekruttering til driftsorganisasjonen og utvikling av kompetansemiljøet i re gionen.
I den grad det er mulig forplikter Grenselandet AS seg også til å samarbeide med regionens
relevante utdanningsinstitusjoner for i et lengre perspektiv å kunne utdanne
vindkraftoperatører til bransjen.

3 Turisme og friluftsliv
For å legge til rette f or turisme i vertskommunen og for å fremme forståelse for
energiproduksjon , ønsker Grenselandet AS å bidra til informasjon og turisme knyttet til
fornybar kraftproduksjon. Laksefjord er et egne t sted for lokalisering av et informasjonssenter
basert på turi sme. Det er derfor enighet om følgende:

3.1 Informasjonssenter om fornybar energi.
Grenselandet AS forplikter seg til å delta i et fremtidig samarbeid om bygging av et
informasjonssenter med beliggenhet i Laksefjord . Grenselandet AS skal arbeide aktivt for å få
med andre kraftaktører, slik at senteret blir realisert. Grenselandet skal yte et tilskudd til
informasjonssenteret på inntil 1/3 av kostnadene, anslagsvis på 1,5 mill kroner. Beløpet skal
indeksjusteres i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen (å rsgjennomsnitt).

3.2 Organisert turisme i parken
Grenselandet skal legge til rette for at lokale reiselivsoperatører kan organisere turer i
parken som en del av turisttilbudet til Lebesby kommune. Dette må ihensynta eksempelvis
HMS krav og reindriften, dersom det medfører negative virkninger for denne .

4 Lokale leverandører
Grenselandet AS skal i samarbeid med vertskommunen arbeide med mobilisering og
informasjon til lokalt næringsliv, slik at dette er forberedt og best mulig rustet til å posisjonere
seg for tjenesteleveranser i forbindelse med en utbygging. Dette skal gjøres gjennom
følgende:

a) Arrangere informasjonsmøter/leverandørkonferanser lokalt i kommunen
b) Sørge for god informasjon lokalt om gangen i anskaffelsesprosessen.

3 Fremgår av presentasjon fra Multiconsult i samrådsmøte 16. januar 2019



Grenselandet AS skal i anbudsarbeidet legge vekt på at lokale leverandører skal brukes som
underleverandører for hovedentreprenørene når dette er mulig og for øvrig i tråd med
gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser, forutsatt at det lokale næringslivet gir
konkurransedyktige tilbud, både i forhold til kvalitet, pris og leveringsfrist/leveringssikkerhet.

Grenselandet AS har gitt en ensidighetserklæring til Sápmi næringshage/Indre Finnmark
Inve steringsselskap (IFI). I den endelige avtalen med IFI skal det framkomme at de etablerer
en avdeling i Laksefjord for oppfølging av lokalt næringsliv. Dersom avtalen med IFI
strander, skal Grenselandet AS bidra til en lokal næringsavdeling i Laksefjord, øk onomisk
forpliktet tilsvarende erklæringen til IFI. Grenselandet skal videre besørge at selskaper
registrert i Lebesby ko m mune kan søke om tilskudd fra Indre Finnmark Investeringsselskap
(IFI) på lik linje som øvrige selskaper definert i den ensidige erklæ ringen fra Grenselandet
som omhandler IFI.

5 Ilandføring og lagring av vindturbinkomponenter
Grenselandet AS vil beslutte sted for ilandføring og mellomlagring av vindturbinkomponenter
i samråd med Lebesby kommune.

Eventuelle kaianlegg mv som etableres, til faller Lebesby kommune vederlagsfritt etter
utbygging av Davvi Vindkraftverk forutsatt at Grenselandet AS hele tiden har vederlagsfri
bruksrett til slik eiendom/kaianlegg i tilknytning til bygging og drift av vindkraftverket.
Grenselandet AS vil også ha vedlikeholdsansvar for slik eiendom/kaianlegg frem til ett år
etter at vindparken er avviklet. Slike kaianlegg skal planlegges med tanke på lokalt etterbruk,
og tilsvarende gjelder for områder for mellomlagring mv.

Utbygger er ansvarlig for nødvendig utbe dring av kai i forbindelse med bygging av
vindkraftverket.

6 Eiendomsskatt
6.1 Innledning

Lebesby kommune vil etter dagens regelverk motta eiendomsskatteinntekter fra Davvi
vindpark. I konsesjonssøknaden er det angitt at Lebesby kommune ved full utbygging vil
mo tta ca. kroner 4 9 millioner pr år i eiendomsskatteinntekter4 i de 10 første årene av
d riftsfasen for Davvi vindpark.

Grenselandet AS ser Lebesby kommunes behov for langsiktig planlegging av bruk av midler
til utvikling av lokalsamfunnet, blant annet for å kompensere negative virkninger av
vindparken ved tiltak som kan utvikle de positive muligheter vindparken gir. En større grad
av forutberegnelighet vedrørende fremtidige eiendomsskatteinntekter vil i denne sammenheng
være en viktig faktor for kommunen. B asert på dette forplikter Grenselandet AS seg til
følgende:

6.2 Ved eventuel t bortfall av eiendomsskatt
For det tilfelle at eiendomsskatt på vindkraftverket blir redusert eller bortfaller (gjennom
lovendringer eller kommunale vedtak), forplikter Grenselandet AS seg til å betale et årlig
kompensasjonsbeløp til kommunen basert på tilsvarende regelverk for den eiendomsskatt som
gjaldt i 2019, og ellers i samsvar med forpliktelsene i denne erklæringen Grenselandet skal
gjennom en slik kompensasjon fra selskapet st ille kommunen totalt sett i samme økonomiske
posisjon som om eiendomsskatten ikke hadde falt bort.
4 Multiconsults presentasjon 16. januar 2019 s 44.



For å gi sikkerhet og forutsigbarhet vedrørende fremtidige inntekter forplikter Grenselandet
AS seg til at vindkraftverket takseres og retakseres etter reglene som gjaldt i 2019 for
taksering av vindkraftverk.

Ytelsene bortfaller fra det tidspunkt anlegget er demontert og fjernet dersom dette skjer før
konsesjonsperiodens utløp.

Før ste gangs innbetaling av kompensasjonsbeløp utover kommunal eiendomsskatt beregnet i
samsvar med erklæringen, skal skje fra og med anleggets første hele driftsår. «Hele driftsår»
defineres ved at anlegget må være satt i ordinær kommersiell drift innen 31. mars. Dersom
anlegget settes i drift i flere etapper, beregnes beløpet for den del av anlegget (faktisk
installert effekt) som er satt i drift innen 31. mars det aktuelle året.

Vindkraftverket/anlegget i henhold til denne erklæringen er vindparken med de tekniske
innretninger som er nødvendig for kraftproduksjon, herunder møllene, trafo, internt kabelnett
og driftsbygninger samt tomtegrunn.

Nettanlegget regnes ikke som del av vindkraftverket . Kommunal skatt og eventuelle andre
ytelser fra nettanlegg, herunder eventuelt naturressursskatt eller andre skatteformer tilknyttet
vindkraftverket, skal ikke medregnes i avtalt beløp etter dette punktet, med unntak for
kommunale skattarter som har kommet til erstatning for bortfalt eiendomsskatt.

Denne bestemmelsen skal ikke begrense kompetansen eller utøvelse av fritt skjønn hos
kommunens takstnemnd og overtakstnemnd i forbindelse med taksering og fastsettelse av
eiendomsskattevedtak for Davvi Vindpark.

7 Bruk av brakkerigg og annen infrastruktur
Nødvendig anleggs - og tilførselsveier skal planlegges i samarbeid med kommunen og
rettighetshavere, innenfor de rammer konsesjonsmyndighetene definerer. Grenselandet AS
forplikter seg til å redusere risiko under b ygge - og anleggsperioden som følger av tung
anleggstrafikk langs veiene som benyttes veier. Etter nærmere vurderinger kan kommunen
pålegge Grenselandet AS at det på angitte strekninger skal anlegges fortau på tiltakshavers
regning

Davvi Vindkraftverk plan legges med lang byggetid. Innkvarteringsfasiliteter som etableres i
forbindelse med prosjektet skal kunne benyttes av lokalbefolkningen/lokalmiljøet når denne
ikke er i bruk av prosjektet selv, og overdras vederlagsfritt etter byggeperiodens slutt.

Davvi Vindkraftverk vil videre måtte etablere nødvendig infrastruktur som følge av
prosjektets og arbeidernes behov i byggetiden. Davvi Vindpark vil, etter byggeperioden,
overdra slik infrastruktur til lokalmiljøet forutsatt at disse også overtar fullt dri ftsansvar for
anlegg som overtas.

Grenselandet AS forplikter seg til å rådføre seg med kommunen ved planleggingen av
driftsrelaterte bygninger i tilknytning til anlegget for å avdekke om andre bruksbehov kan
avdekkes og vurderes.



8 Lysforurensning
Grenselan det AS forplikter seg til å anskaffe teknologi som minimerer lysforurensning fra
anleggets hinderlys, slik at lysforurensningen fra anlegget blir så liten som teknisk mulig.
Dette skal gjøres ihht konsesjonskrav og øvrige myndighetskrav.

9 Dekning av kommune ns kostnader
Grenselandet AS skal dekke Lebesby kommunes kostnader til saksbehandling etter plan - og
bygningsloven samt nødvendig juridisk bistand knyttet til utbyggingen.

10 Formelle forhold knyttet til denne erklæring
10.1 Tinglysning

Grenselandet AS skal sørge for tinglysning av denne erklæring på Grenselandet AS sin
eiendom.

10.2 Overdragelse og varighet
Denne erklæring er bindende for Grenselandet AS og alle eventuelle rettsetterfølgere som
Grenselandet AS overdrar rettigheter eller plikter knyttet til Davvi Vindk raftverk til.
Grenselandet AS skal sørge for at eventuelle rettsetterfølgere skriftlig aksepterer og tiltrer
denne erklæringen.

Ved eventuelt fornyet konsesjon forplikter Grenselandet AS seg til å fortsette for
tilrettelegging for utviklingen av lokal kom petanse og lokale leverandører.

10.3 Tvisteløsning
Erklæringen er bindende frem til Davvi Vindkraftverk er nedrigget og arealene er tilbakeført i
henhold til konsesjon, MTA - plan og detaljplan. Oppstår det tvist om tolking av denne
erklæringen eller om dens gje nnomføring, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler.
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