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Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK - BINDENDE ERKLÆRING FRA 

GRENSELANDET AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar bindende ensidig erklæring fra Grenselandet AS til orientering.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Bindende ensidig erklæring 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Konsesjonsbehandling av vindkraftutbygging er hittil lagt opp slik (hentet fra NVE.no): 

 

Trinn 1 – Melding 

Trinn 2 – Konsekvensutredning 

Trinn 3 – Søknad 

Trinn 4 – Vedtak 

Trinn 5 – Klagebehandling 

Trinn 6 – Oppfølging av konsesjon 

 

Trinn1: Melding 

Melding om utbyggingen sendes til NVE, som sender den ut på høring med 6 ukers 

høringsfrist. NVE arrangerer også et folkemøte i forbindelse med høringen. Meldingen skal 

bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, samtidig som disse får anledning til å 

komme med innspill. Hovedformålet med meldingsfasen er å fastsette et 

konsekvensutredningsprogram som beskriver hvilke fagtema som bør utredes.  

 

Grenselandet AS sendte «Melding for Davvi vindkraftverk og nettilknytning med 

konsekvensutredning» til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) den 12. mai 2017. I 

forkant arrangerte Grenselandet AS et samrådsmøte på Kunes den 27. april, og de mottok 

innspill fra en rekke parter.  

 

NVE sendte den 23.08.2017 meldingen ut på høring, og det ble invitert til folkemøte på 

Kunes 18.09.2017 og i Sirma 19.09.2017. Høringsfristen ble satt til 6.11.2017, men senere 

ble denne høringsfristen utsatt til 31.12.2017.  

 

Lebesby kommunestyre behandlet meldingen i møte den 18.12.2017 og det ble gjort følgende 

vedtak:  

 



MELDING OM VEDTAK 

Fra møtet i Kommunestyret den 18.12.2017, saksnr. PS 88/17. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

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.  

 

Trinn 2: Konsekvensutredning  

Etter at meldingen har vært på høring fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-

program). Tiltakshaver (her Grenselandet AS) er ansvarlig for at de tekniske og faglige 

utredningene som er fastsatt i KU-programmet blir gjennomført. Tiltakshaver kan selv velge 

hvem som skal utføre de faglige utredningen, men de aktuelle personene må være faglig 

kvalifiserte og ha faglig integritet.  

 

Grenselandet AS benyttet Multiconsult ved prosjektleder Kjetil Mork til å gjennomføre 

konsekvensutredningsarbeidet. Arbeidet med konsekvensutredningene var ferdigstilt og ble 

presentert og drøftet i samrådsmøte i Tana bru 16.01.2019.  

 

Trinn 3: Søknad 

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad om konsesjon og 

gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling. Når NVE har mottatt 

søknaden og gjennomførte konsekvensutredninger, sendes dokumentene på høring til aktuelle 

hørings- og orienteringsinstanser. I løpet av høringsperioden arrangerer NVE et åpent møte. 

Etter at alle høringsuttalelser er gjennomgått, foretar NVE en befaring av det omsøkte 

planområdet.  

 

Grenselandet AS sendte sin søknad om konsesjon til NVE den 15.11.2019. Saken ligger 

fortsatt til behandling hos NVE og er ikke sendt ut på høring enda. Dette har sammenheng 

med at hele regimet for behandling av vindkraftkonsesjoner har vært til gjennomgang i 

Stortinget. NVE avventer derfor å saksbehandle konsesjonssøknaden før nasjonal ramme er 

endelig fastsatt og nytt saksbehandlingsregime er vedtatt.  

 

Hele søknaden ligger på NVEs nettside og de ulike konsekvensutredningene ligger også der 

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

Kommunen vil formelt behandle søknad med konsekvensutredningene når de oversendes fra 

NVE. 

 

Bindende (ensidige) erklæringer 

I forbindelse med søknaden har Grenselandet AS kommet med «Bindende (ensidige) 

erklæringer». Dette er dokumenter hvor Grenselandet AS kommer med forpliktende tiltak i 

skriftlig form overfor blant annet kommunen og reinbeitedistriktene 9, 13 og 14A og til 

Sapmi Næringshage. I motsetning til avtaleformen, er disse erklæringene noe mottakere av 

den ikke skal signere ut.  

 

Bindende erklæring, som nå er kommet fra Grenselandet AS til Lebesby kommune, ligger i 

sin helhet som et vedlegg til saken. I saksfremlegget her gjør vi kun opplisting av tema som 

omtales i erklæringen:  

1. Bakgrunn 

2. Lokal kompetanseutvikling 

3. Turisme og friluftsliv 

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


4. Lokale leverandører 

5. Ilandføring og lagring av vindturbinkomponenter 

6. Eiendomsskatt 

7. Bruk av brakkerigg og annen infrastruktur 

8. Lysforurensning 

9. Dekning av kommunens kostnader 

10. Formelle forhold knyttet til denne erklæring 

 

Vurdering: 

Bindende erklæring inneholder mange viktige punkt som kommunen også er svært opptatt av. 

Det er blant annet svært viktig å ivareta lokalsamfunn og legge til rette for utvikling og vekst 

i kommunen dersom en slik stor utbygging vil finne sted.   

 

Rådmannen mener det er spesielt viktig at utbyggere forplikter seg til å følge gjeldende 

eiendomsskatteregime også i et fremtidig utbyggingsprosjekt. Det har stor betydning for 

kommunen dersom eiendomsskatten skulle falle bort før en eventuell utbygging igangsettes.  

 

Stortinget har vedtatt at vindkraftsaker i fremtiden behandles etter Plan- og bygningsloven i 

tillegg til Energiloven. Det betyr at kommunene skal få en større rolle i saksbehandlingen av 

vindkraftsakene fremover. Nå jobber NVE med forslag til nytt regelverk som skal avklare 

forholdet og prosessen mellom de ulike instansene som skal behandle slike saker.  

 

Når kommunen mottar nytt regelverk, vil rådmann ta saken tilbake til kommunestyre med en 

orientering om den videre saksgangen.  

 

I mellomtiden ber rådmann om at kommunestyret tar saken om bindende ensidig erklæring til 

orientering.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


