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Konsesjonsbehandling av Davvi vindkraft bør ikke starte nå!

Lebesby formannskap vil anmode NVE om at Davvi vindkraft tas til konsesjonsbehandling. Årsaken
oppgis å være at «det er utfordrende at den ligger uavklart over lang tid ».

Vi ber Lebesby formannskap å ikke sende ei slik anmod ning nå og heller vente til nytt lovverk er på
plass og ordinær konsesjonsbehandling starter .

Folkeaksjonen er helt imot at vi ndkraftverket etableres, og vil jobbe for at det aldri blir noe av. Men
uansett hva holdningen til vindkraftverket er, bør konsesjonsbehandling skje etter et nytt og
forbedret lovverk.

Begrunnelsen for at Lebesby ønsker å gjøre dette , er uklar for oss. Situasjonen rundt
konsesjonsbehandling er fremdeles uavklart s å lenge nytt lovverk ikke er på plass. Vi forundrer oss
også over at kommunen ønsker å sette i gang før ting som berører kommunen direkte er avklart . Det
gjelder f.eks. at v ind kraft overføres fra Energiloven til Plan - og bygningsloven . Noe som styrker
kommunens rolle . Heller er det ikke klart hvilke inntekter kommunen skal få av eventuelt
vindkraftverk .

Det rådet stor enighet om at konsesjonssystemet var for dårlig og forårsaket store konflikter. N ytt
lovverk var nødvendig av hensyn til alle berørte parter. I ettertid har også Fosen - dommen kommet
som endrer bildet ytterligere . Vi mener derfor hastebehandling av ei så kontroversiell sak er uklok .
H va som skulle være fordelen med å starte konsesjons behandling nå er ikke lett å skjønne .
Konsesjonsbehandling har vært stoppet siden 2019 og starter opp igjen i løpet av 2022 med ny
konsesjonslov der alt er på plass . Det er ikke lenge å vente , men mye som kan gå galt ved hastverk .

Uanse tt burde ei slik anmodning gjøres av kommunestyret på grunn av sakens størrelse ,
kompleksitet og at dette er et svært omstridt prosjekt.
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