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 Olje- og energidepartementet             
 
Emne: Varanger Kraft – klage over avslag på søknad om utsatt frist for idriftsetting av 
Ràkkocearro vindkraftverk trinn III      
  
Vi viser til departementets høringsskriv for å kommentere kraftselskapets klage på vedtak fra NVE av 
6. juli 2020 som har slik konklusjon:  
   «NVE avslår søknaden om utsett frist for idriftsetting av Ràkkocearro vindkraftverk trinn III fra 
31.12.2021 til 31.12.2026.».  

  
NVEs vedtak er både i samsvar med NVEs praksis, og med Stortingets vedtak nr. 799 av 19. juni 2020, 
hvor det er angitt at fristen for idriftsettelse ikke skal forlenges ut over 31.12.2021.  

  
At fristen ikke skal utsettes har svært gode grunner for seg. Generelt er det uheldig om konsesjoner 
blir for gamle. I dette tilfellet slår dette til også konkret.  

  
Konsesjonen er gammel, den er fra 2010. Viktig er det også at søknaden er fra helt tilbake i 2005. 
Konsekvensutredningen er fra samme dato og er dermed basert på et foreldet kunnskapsgrunnlag. 
 I dag er kunnskapsgrunnlaget et annet, og den nyeste forskningen blant annet på dette 
vindkraftverket tilsier at vindkraftverk har betydelig innvirkning på reindriften i området. Dette 
samsvarer også med distriktets egne erfaringer. Det nevnes videre at vindkraftverket opprinnelig 
skulle bygges i to trinn, og med langt mindre vindmøller enn det en planlegger i dag.  
 
En ekstra anleggsperiode og langt større vindmøller øker innvirkningen i betydelig grad på distriktets 
reindrift. Erfaringen er i tillegg at driften av vindkraftverket innvirker på vannet i elver som anvendes 
av reinen til drikkevannskilder ved at det lekker ut olje i elvene fra vindkraftverket.  

  
Dette bør være tilstrekkelig til å avslå søknaden, da en godkjenning vil være i strid med Stortingets 
vedtak. Gjøres det unntak fra NVEs praksis vil det medføre at en rekke andre prosjekter vil måtte 
vurderes på samme vis og skape en uklar rettstilstand. Det vil medføre en betydelig ressursbruk hos 
forvaltningen, kraftselskaper og berørte parter. Dette er det ikke grunnlag for. Konkret bør det avslås 
fordi utbyggingen av fase II innebærer en vesentlig endring av det opprinnelige prosjektet, og at 
konsekvensutredningen som foreligger hverken tar høyde for dette eller nyere kunnskap om 
vindkraftverks innvirkning på reindrift.  
 
Hvis det er ønskelig med ytterligere utbygging fra kraftselskapets side bør det sendes inn en ny 
søknad med en ny konsekvensutredning og med ny involvering av berørte parter.  
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