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Behandling: 

Forslag fra SP v/J.Myhre: 

«Lebesby kommunestyre avviser at Davvi vindkraftverk v/Grenselandet AS blir tatt til 

behandling før det nye regimet for konsesjonsbehandling er på plass.» 

 

Votering 

Rådmannens innstilling: 4 for (Rafaelsen, Johnsen, Karlsen, Bøgeberg) 

Forslag fra SP: 3 for (Myhre, Wøhni, Arnrup-Øien) 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 3 stemmer 

 

Vedtak: 

 

Lebesby Kommunestyre anmoder med dette om at Davvi Vindkraftverk som er konsesjonssøkt 

av Grenselandet AS blir tatt til behandling jfr brev fra OED til NVE av 17.6.2021. 

 

Davvi Vindkraftverk er lokalisert i Lebesby kommune. Det er mye omtalt både lokalt, regionalt 

og sentralt i vindkraftdebatten som har vært i flere år.  

 

Det er derfor utfordrende for kommunen, aktører, rettighetshavere og allmenne interesser at 

saken ligger uavklart over lang tid.  

 

Lebesby kommune er i utgangspunktet positiv til vindkraft på land i vår kommune og vi er 

allerede vertskommune for Kjøllefjord Vind AS, Gartefjellet Vindkraftverk. Vi ønsker at nye 

prosjekter skal kunne fremmes i vår kommune, slik at kommunen får et faktagrunnlag til å 

vurdere det enkelte prosjekt.  
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Lebesby kommunestyre har i 2019 vedtatt ny kommuneplanens samfunnsdel; Lebesby mot 

2035.  

Under temaet Mulighetens Lebesby og punktet: Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi 

har naturlige fortrinn er det vedtatt følgende: 

 

«Vi skal jobbe målrettet opp mot aktører og sentrale myndigheter og legge til rette for 

bærekraftig utnyttelse av fornybare energikilder» 

 

Lebesby er en fornybar energi-kommune. Vind- og vannkraftutbygging har hatt stor 

betydning for kommunen. Potensialet for vindkraft i Lebesby er stort, bekreftet av 

vindkraftaktørers interesse og vårt store areal. (3452 km2). Mulighetene for kraftkrevende 

industri som følge av en eventuell utbygging vil kunne være viktig for kommunen og regionen. 

 

Vindkraft på land berører mange interesser og rettighetshavere, og det er ikke mulig å unngå at 

bygging av vindkraft også har enkelte negative konsekvenser for miljø eller andre interesser. 

Kommunen setter sin lit til at konsesjonsbehandlingen ivaretar også disse spørsmålene i lys av 

Meld. St. 28 (2019-2020) 

 

Lebesby Formannskap vil avslutningsvis understreke at søknaden fra Grenselandet AS ikke er 

realitetsbehandlet i kommunen. Vi vil når den formelt blir sendt på høring gå gjennom 

konsekvensutredningene samt eventuelle tilleggsutredninger og deretter fremme en sak til 

kommunestyret.  Kommunen sier dermed ikke ja eller nei til prosjektet nå, men ønsker at 

konsesjonsbehandlingen skal gjenopptas. Kommunen legger til grunn, etter de siste politiske 

signaler og vedtak, at det legges avgjørende vekt på kommunes syn i saken når det til slutt skal 

fattes vedtak om konsesjon. 
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