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NVEs oppstartmøter på Nordkyn 1. og 2. november – intet grunnlag for prosess 

 

Vedlagt er uttalelse fra styret i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin.  

 

Uttalelsen er også sendt til media  
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Uten samiske interesser er det ikke grunnlag for prosess 

Uttalelse fra Motvind Nord Vuostebiegga Davvin  

Ragnhild Sandøy, Kjell Haabet, Benn Larssen, Lars Kristoffersen og Hanne Ingrid Tronæs  

 

Dette er NVEs oppsummering i går 1. november. Slik er det. NVEs oppstartmøte i Mehamn i 

går ble avbrutt ved at de fire reinbeitedistriktene forlot møtet. De viser til at NVE har oversett 

lovverket og ikke har kvalitetssjekka hvorvidt kommunene har fulgt opp forvaltningsloven og 

konsultasjonsplikten. Tilbake i møtet stod NVE, Lebesby og Gamvik kommuner sammen med 

ST1 Norge AS og Fred Olsen Renewables AS. 

Styret i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin støtter reinbeitedistriktene fullt ut. Vi merker oss 

at seksjonssjef Svein Grotli i NVE uttalte at om man ikke har reindriftsinteressene med i 

prosessen, så har man heller ikke noe grunnlag for å kjøre prosesser, og at NVE vil se på det 

rettslige grunnlaget til den nye konsultasjonslovgivningen. Det er betryggende. Det har vært 

altfor mange lovbrudd i vindkraftsakene, offentlige myndigheter bør innskjerpe praksis og 

følge lovverket som gjelder for søknader om inngrep i natur. 

 

NVEs oppstartsmøter 1. og 2. november 

Lebesby og Gamvik kommuner har bedt NVE ta i alt fire vindkraftprosjekt opp til behandling; 

Dávvi, Laksefjorden, Digermulen og Sandfjellet vindkraftverk. Konsesjonssøkerne er St1 

Norge AS og Fred Olsen Renewables AS. NVE hadde invitert kommunene, konsesjonssøkere 

og reinbeitedistriktene til oppstartsmøter i Mehamn og Ifjord 1. og 2. november.  

 

Reinbeitedistriktene ønsker ikke å legitimere en prosess som begynner med alvorlige 

saksbehandlingsfeil og regelrette lovbrudd, i tillegg til brudd på internasjonale folkerettslige 

forpliktelsene Norge har overfor reindrift og samisk kultur. Derfor forlot reinbeitedistriktene 

møtet i Mehamn og derfor deltok de ikke på NVEs møte i Ifjord 2. november. 

 

Politiske signaler versus lov og rett  

I brev av 17. juni 2021 Konsesjonsbehandling av vindkraft til NVE åpnet OED for at 

behandlingen av konsesjonssøknader kan gjenopptas og klagesaker sluttbehandles, dersom 

vertskommunene anmoder om det. Meldinger om nye vindkraftprosjekter var ikke inkludert i 

dette. Siden er det kommet flere brev og politiske signaler, som kan være vanskelig å 

forholde seg til for de aller fleste, likevel må kommunene og andre myndigheter se til å følge 

det lovverk som gjelder. 

 

Motvind Nord og flere organisasjoner hadde bedt NVE om å få delta i oppstartsmøtene som 

observatører, men vi ble avvist. Seksjonssjef Svein Grotli Skogen skrev sist i brev til oss 28. 

oktober:  

Den avklaringen som skjer nå, er primært rettet mot samordning av prosessene 

mellom NVE, kommune og tiltakshaver. I tillegg involveres de lokale samiske 

interessene gjennom reinbeitedistriktene. Det er også separate prosesser mot 

Sametinget. Denne løsningen følger direkte av ordlyden i OEDs brev av 8. april 2022 

Konsesjonsbehandling av vindkraft på land  

For andre parter vil det bli rik anledning til å spille inn når høringsprosessene starter. 

For de tre prosjektene på Nordkyn gjelder dette de nær forestående meldingene, og 

senere for søknadsfasen. For Davvi er det søknadsfasen som vil være første ledd.  

Men - både NVE og kommunene hadde glemt å sjekke flere formaliteter, som 

https://www.nve.no/media/13484/202012288-10-konsesjonsbehandling-av-vindkraft-3629452_2_1.pdf
https://www.nve.no/media/13929/brev-fra-oed-april-2022.pdf
https://www.nve.no/media/13929/brev-fra-oed-april-2022.pdf


 

konsultasjonsplikten. Ingen samiske interesser var konsultert forut for vedtakene i 

kommunene.  

 

Vedtaket i Gamvik kommune er påklaget, men er ikke saksbehandlet av kommunen. Det er 

direkte brudd på forvaltningsloven. 

 

Konsultasjonsplikten i samiske saker 

I disse konsesjonssakene er verken reinbeitedistriktene eller andre informert eller konsultert 

av kommunene. De har fått informasjon om vedtakene kun via media og ser prosessen som 

brudd på forvaltningsloven og konsultasjonsplikten.  

 

Konsultasjonsplikten tilplikter offentlige myndigheter å konsultere samiske interesser. Til 

forskjell fra høring, er formålet med konsultasjoner å oppnå enighet om foreslåtte tiltak, det 

forutsettes at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at det ikke gjøres 

realitetsbeslutninger i forkant av konsultasjonene. Konsultasjonsplikt i samiske saker 

 

Så vidt vi kjenner til er det flere kommuner som har gjort vedtak eller ønsker å gjøre vedtak 

der de ber selskap eller NVE om å ta opp saker med vindkraft. Hvordan de tenker prosessen 

videre er ikke kjent. 
 

 
De fire omsøkte prosjektene Dávvi, Laksefjorden, Digermulen og Sandfjellet vindkraftverk er markert i turkis. 

Om de blir gjennomført, vil de ta beslag i svære inngrepsfrie arealer og få innvirkning på all utmarksbruk; fire 

reinbeitedistrikt med 120 årsverk og 60 sidaandeler og annen tradisjonell bruk av fjell og vidde. Statkraft har 

Kjøllefjord vindkraftverk på Gartefjellet. Illustrasjon: Bård S Solem 

 

 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/konsultasjonsplikt-i-samiske-saker/id86931/
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/konsultasjonsplikt-i-samiske-saker/id86931/

