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KONSEKVENSUTREDNINGER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre viser til melding oversendt fra NVE den 23.8.2018 og NVEs 

orientering i folkemøte på Kunes den 18.9.2017, ang. konsekvensutredning av Davvi 

vindkraftverk med nettilknytning. Lebesby kommunestyre slutter seg til forslag omtalt i 

meldingene til hvilke tema/fagområder som skal konsekvensutredes:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  

 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 

 

2. Når det gjelder konsekvensutredning av samfunnsmessige virkninger og verdiskaping 

ønsker Lebesby kommunestyre å komme med følgende presisering: 

 

Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil følgelig bli mest berørt i 

utbyggingsperioden og i driftsfasen. Det må derfor utredes hvordan en stor utbygging 

over flere år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes og 

området for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og 

veitrase inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i 

Kunesområdet og hva som foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at 

stillinger kan besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget. 

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen. 

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området 

Kunes og for øvrig i indre Laksefjord.  

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og 



Grenselandet AS. Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i 

Kunesområdet/indre Laksefjord. 

 Det bør utredes om en eventuell etablering av et informasjonssenter om Davvi 

Vindkraftverk, kan legges til Kunes.  

 

3. Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Informasjonsbrosjyre som er utarbeidet av Grenselandet AS i mai 2017.  

 

Andre dokumenter: 

Meldinger om Davvi vindkraftverk og nettilknytning ligger på hjemmesiden til NVE: 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6 

 

Faktaopplysning: 

Grenselandet AS har planer om å søke konsesjon for bygging og drift av et vindkraftverk i 

fjellområdet mellom Lebesby og Tana kommuner. Planområdet dekker et areal på ca. 78 km
2
, 

se illustrasjon over utbyggingsområdet nedenfor. 

 

Vindkraftverket planlegges med en installert effekt på inntil 800 MW. Avhengig av hvilke 

vindturbiner som er aktuelle på utbyggingstidspunktet vil det bli satt opp mellom 100 og 267 

turbiner med en nominell effekt på mellom 3 MW og 8 MW. I følge NVEs (Norges 

vassdrags- og energidirektorat) vindressurskart er forventet middelvind i området ca. 8,5-9 

m/s i 80 meters høyde. Dette tilsier at vindkraftverket vil produsere ca. 3,4 TWh (netto) med 

fornybar energi, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 165.000-170.000 husstander.  

 

Normal saksgang for søknader hos NVE med krav til konsekvensutredning (KU) er: 

1. Melding med forslag til utredningsprogram sendes til NVE fra tiltakshaver. 

2. NVE sender meldingen ut på høring. 

3. NVE fastsetter et utredningsprogram basert på innspill i høringsperioden. 

4. Tiltakshaver gjennomfører KU og sender dette inn sammen med søknad.  

5. NVE sender søknad med KU ut på høring. 

6. NVE behandler søknad og gjør et konsesjonsvedtak.  

 

Det er utarbeidet en forhåndsmelding (del 1: vindkraftverket og del 2: nettilknytning) for 

prosjektet, som er oversendt NVE. Den 23.8.2017 sendte NVE disse to meldingene ut på 

høring til kommunene, som har lagt dem ut på høring, og NVE har avholdt folkemøter i 

Kunes og i Sirma for å presentere meldingene (meldingene kan lastes ned ved å bruke 

vedlagte link). NVE ønsker innspill på hva som må konsekvensutredes i dette prosjektet, og 

høringsfristen er satt til 31.12.2017. Etter høringsfristen vil NVE fastsette et 

utredningsprogram til Grenselandet AS. Konsekvensutredningen må videre legges ved en 

eventuell søknad om konsesjon.  

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4606&type=A-1,A-6


  
 

Dersom prosjektet realiseres, vil turbinkomponentene mest sannsynlig bli ført i land ved en 

ny dypvannskai ved Kunes. Følgende skisse har vært presentert på folkemøtene, men dette er 

foreløpig kun et forslag til mulig løsning: 

 
 

Nettilknytning av Davvi Vindkraftverk kan grovt inndeles i to deler: 

 Tilknytning i nord: Adamselv transformatorstasjon. 



 Tilknytning i sør: Sentralnett i Finland. 

 
 

(informasjonen under er hentet fra brosjyren vedlagt) 
MULIGE KONSEKVENSER AV TILTAKET  
Et vindkraftverk med tilhørende infrastruktur (kraftledninger, transformatorstasjoner, veger, kaier, 
etc.) vil naturlig nok medføre konsekvenser for en rekke interesser, både av positiv og negativ 
karakter. Utbyggingen vil kunne medføre negative konsekvenser for bl.a. plante- og dyrelivet i 
området, samt landskapsverdier, kulturminner/kulturmiljøer, friluftsliv og reindrift. Når det gjelder 
de positive konsekvensene, så er disse i første rekke knyttet verdiskaping, sysselsetting og 
kommunal økonomi. Hvilke, og hvor store, konsekvenser utbyggingen vil ha for de ulike 
interessene/fagområdene vil bli utredet i detalj i forbindelse med konsesjonssøknaden og 
konsekvensutredningen for prosjektet.  
 
FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM  
I forhåndsmeldingene for vindkraftverket og kraftledningene er det utarbeidet detaljerte forslag til 
utredningsprogram, og vi viser til disse for mer informasjon. Kort oppsummert vil 
konsekvensutredningen fokusere på følgende temaer/fagområder:  

 Landskap  

 Kulturminner og kulturmiljø  

 Friluftsliv og ferdsel  

 Naturmangfold  



 Forurensning  

 Støy  

 Skyggekast  

 Samfunnsmessige virkninger  

 Verdiskaping  

 Reiseliv og turisme  

 Landbruk  

 Luftfart og kommunikasjonssystemer 

 Reindrift  

 Annen arealbruk  

 Elektromagnetiske felt 
 
VIDERE SAKSGANG 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler utbyggingssaken i tre faser: 
 
Fase 1 – meldingsfasen 
Tiltakshaver gjør i meldingen rede for sine planer, og beskriver hvilke konsekvensutredninger de 
mener er nødvendige. Formålet med meldingen er å: 

Informere om utbyggingsplanene 

Få tilbakemelding på forhold som tiltakshaver bør vurdere i den videre 
planleggingen 

Få synliggjort mulige virkninger og konsekvenser som bør tas med når det endelige 
utredningsprogrammet skal utformes. 
 
Meldingen blir kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn i berørte kommuner. Samtidig 
blir den sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer og ulike interesseorganisasjoner. 
Meldingen og brosjyren vil være tilgjengelig for nedlasting på www.nve.no/vindkraft i 
høringsperioden. En papirversjon kan fås ved å kontakte tiltakshaver. Alle kan komme med uttalelse. 
Uttalelsen kan sendes via nettsiden www.nve.no/vindkraft, på sakens side, til nve@nve.no eller i brev 
til NVE – Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. 
Høringsfristen er minimum seks uker etter kunngjøringsdatoen. Som avslutning på meldingsfasen 
fastsetter NVE det endelige konsekvensutredningsprogrammet. 
 
Fase 2 – utredningsfasen 
I denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte utredningsprogrammet, og de 
tekniske og økonomiske planene utvikles videre med utgangspunkt i meldingen, høringsuttalelser og 
informasjon som avdekkes i løpet av utredningene. Fasen blir avsluttet med inn-sending av 
konsesjonssøknad og konsekvensutredning til NVE.  
 
Fase 3 – søknadsfasen 
Når søknaden er mottatt vil NVE sende saken på høring til de samme forvaltningsorgan og 
interesseorganisasjoner som i meldingsfasen, og i tillegg til alle som kom med uttalelse til meldinga. 
En ny brosjyre vil orientere om videre saksgang og de endelige planene som konsesjonssøknaden 
bygger på. NVE vil også arrangere et nytt åpent folkemøte. Etter en høringsrunde vil NVE arrangere 
en sluttbefaring og deretter fatte et vedtak i saken. Dersom vedtaket påklages, sendes saken over til 
Olje- og energidepartementet (OED) for sluttbehandling. I en eventuell konsesjon kan NVE/OED 
sette vilkår for drift av kraftverket og gi pålegg om tiltak for å unngå eller redusere skader og 
ulemper. Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til nve@nve.no eller NVE – 
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Kontaktpersoner: 
Mathilde Berg, mbe@nve.no (vindkraftverket) og Frode B. Johansen, fbj@nve.no (kraftledningene). 

http://www.nve.no/vindkraft


Spørsmål om meldingen og de tekniske planene kan rettes til Grenselandet AS, Postboks 726, 9401 
Harstad 

 

I forbindelse med høring av meldingene har Grenselandet AS avholdt ett samrådsmøte i april. 

Samrådet består av representanter fra Kunes Bygdelag, Kunes Jeger og fiskeforening, Kunes 

Opplevelse og Handel, kommunen, reindrifta og naturvernforbundet. Grenselandet AS har 

også avholdt et eget møte med Nordkyn Næringsforening, holdt orientering i kommunestyret 

og de har avholdt et åpent møte i Kunes den 6. november hvor lokalbefolkningen ble invitert. 

De har også avholdt egne møter med de ulike reinbeitedistriktene som er berørt. 

 

Kunes Bygdelag har kommet med følgende høringsuttalelse: 

 

Kunes Bygdelag 

v/leder Judith Sørflaten 

9742 Kunes        Kunes, 14. juni 2017  

 

 

Multiconsult 

v/Kjetil Mork 

Postboks 1529 

6025 ÅLESUND 

 

 

 

DAVVI / BOREALIS VINDPARK - INNSPILL TIL KONSEKVENSANALYSE 

 

Vi viser til medlemsmøte i Kunes Bygdelag. Medlemsmøtet ble informert om samrådsmøtet 

som ble avholdt på Kunes Samfunnshus 27. april 2017. 

 

Kunes Bygdelag har følgende innspill til konsekvensanalysen: 

 

Punkt 1 

Dersom strandsonen på Kunes skal benyttes til mottak av vindmøller må det gjøre et grundig 

feltarbeid både av vår- og høsttrekk for fugler som benytter Storelvmunningen og de 

tilhørende våtmarksområdene - hvilke fugler som bruker dette som stoppested og hvilke 

innvirkninger utbyggingen har. 

 

Grundig kartlegging av de stedlige hekkende fuglene. 

 

Punkt 2 

Storelva med sideelver er et vernet vassdrag. 

Det må redegjøres for verneforskriftens status og hvordan dette harmonerer med 

utbyggingsplanene.  

Det biologiske mangfoldet må også kartlegges. 

 

Punkt 3 

Norge har en nasjonal målsetting om å ta vare på urørt natur. Den planlagte vindmølleparken 

skal etableres i Norges nest største sammenhengende villmarksområde.  

Det må komme klart fram i konsekvensanalysen hvordan utbyggingen vil være 

samfunnsnyttig forsvarlig på bekostning av Norges gjenværende ødemarksområder. 



 

Punkt 4 

Konsekvensanalysen må inneholde et visualiseringskart som viser hvor synlig 

vindmølleparken blir fra forskjellige steder / områder. 

 

Punkt 5 

Konsekvensanalysen må inneholde de planlagte utbyggingsaktivitetene og verdiskapningen 

som prosjektet er ment å gi. 

 

Alle positive og negative konsekvenser for Kunes må belyses. 

Det må komme klart fram hva bygda får igjen dersom prosjektet gjennomføres. 

 

Punkt 6 

Det er skissert opp nye lokale arbeidsplasser. 

Kunes er et lita bygd. 

Det må redegjøres for hvordan det er tenkt å bygge ut infrastrukturen for å ta imot 30 – 40 

nye arbeidsplasser. 

 

  

Punkt 7 

Analysen bør også inneholde planer om opprettingen av et fond for å sikre økonomi til 

opprydding / tilbakeføring. 

 

 

Med hilsen 

KUNES BYGDELAG 

 

Judith Sørflaten 

leder 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen understreker at Lebesby kommune i denne saken ikke tar stilling til om man er 

for eller i mot prosjektet. Denne saken dreier seg om å gi innspill til hva som må 

konsekvensutredes. Da prosjektet er i fase 1 – meldingsfasen, ønsker kommunen å være en 

konstruktiv part som kommer med viktige innspill for vår del. Det er viktig for kommunen å 

behandle alle næringsaktører og innkomne søknader og prosjekter på en seriøs måte, og følge 

prosessene slik det er forventet av oss i denne saken, som vi gjør i alle andre saker vi tar til 

behandling.  

 

Lebesby kommune har deltatt i alle møter som har vært avholdt om Davvi Vindkraftverk og 

linjetilknytning. Det har vært samrådsmøte og folkemøte på Kunes og NVEs høring av 

meldingene. Vindkraftverket var også et tema under arealplanmøtene i Kunes og Lebesby i 

høst. Under møtene registrerte rådmannen stor interesse med positivt engasjement, men også 

skepsis til planene. Og stor bekymring for hvilke konsekvenser dette prosjektet kan få 

spesielt for reindrifta, men også for friluftsliv og biologisk mangfold. Det er derfor naturlig at 

alle foreslåtte konsekvenser utredes grundig av Grenselandet AS sine innleide konsulenter.  

 

For Lebesby kommune er det også viktig å få en grundig utredning rundt samfunnsmessige 

virkninger og verdiskaping. Kunes er den nærmeste bygda til utbyggingsområdet, og vil 



følgelig bli mest berørt i utbyggingsperioden. Det må derfor utredes hvordan en stor 

utbygging over mange år vil kunne påvirke utvikling innen befolkning og næringsliv i Kunes 

og området for øvrig i indre Laksefjord. Her tenkes det på: 

 

 Utbygging av kai, plassering og etterbruk. Plassering av næringsareal ved kaia og veitrase 

inn til hovedvei må sees i sammenheng med øvrig arealbruk i Kunesområdet og hva som 

foreslås i ny arealplan for kommunen.  

 Plassering av brakkerigger i utbyggingsperioden, og lokalt etterbruk. 

 Rekruttering av lokal arbeidskraft, opplæringstilbud lokalt/regionalt slik at stillinger kan 

besettes av lokal arbeidskraft dersom anlegget blir bygget.  

 Bruk av lokalt næringsliv i utbyggings- og driftsfasen.  

 Driftsfasen; hvordan rekruttere og bosette 30-40 ansatte med familier i området Kunes og 

for øvrig i indre Laksefjord. 

 Dersom eiendomsskatt fjernes av myndighetene, må det utredes hvilken lokal 

tilskuddsordning/avtale som kan inngås mellom Lebesby kommune og Grenselandet AS. 

Her også vurdere muligheten for et eget fond til tiltak i Kunesområdet/indre Laksefjord.  

 Etablering av et informasjonssenter om Davvi Vindkraftverk bør utredes, og eventuelt 

legges til Kunes.  

 

Førøvrig vises det til høringsuttalelse fra Kunes Bygdelag datert 14.6.2017. Lebesby 

kommunestyre støtter innspill fra bygdelaget med forslag til utredningstema.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


