
  

 

 

  

 
Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

finnmark@fnf-nett.no |  Storgata 5, 9900 Kirkenes |  904 11 343 
organisasjonsnummer 916 589 050 | www.fnf-nett.no/finnmark 

NVE 

uttalelse@nve.no 

Kirkenes, 01.02.2023 

Dette brevet sendes på vegne av 4H Finnmark, Birdlife Finnmark og Naturvernforbundet Finnmark.  

 

FNF er et samarbeidsnettverk bestående av natur- og friluftslivsorganisasjoner. Til sammen 
representerer vi betydelige allmenne interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv. 

To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen. Den største trusselen mot 
artsmangfold er arealendringer. Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både 
naturmangfoldet og friluftslivet forringes. For å stanse tapet av naturmangfold, samt bremse den 
globale oppvarmingen, må arealforbruket stoppes. Ivaretakelse av naturen er grunnlaget for et 
bærekraftig samfunn.  Tilsluttede organisasjoner i FNF Finnmark er alle sterkt opptatt av å ta vare på 
naturgrunnlaget i Finnmark, samt fremme et allment tilgjengelig friluftsliv. 

Vi er fornøy med at Varanger Kraft Hydrogen lytter til ønske fra reinbeitedistrikt 7 ved å flytte ønsket 
planområde. Konsekvensene fra anleggets eksiterende utbygging vil ikke reduseres av dette tiltaket, 
men flytting vil avverge større negativ påvirkning på reindrifta. Det er godt å se at Varanger Kraft 
Hydrogen med dette innrømmer at vindkraftanlegget har negativ betydning for reindrifta. 

Vi ser av sammendraget at «Det er tatt utgangspunkt i fastsatt utredningsprogram for Raggovidda 
vindkraftverk og konsekvensutredning fra 2005. Det er gitt en fornyet vurdering av de ulike tema for 
en utbygging i sør og i nord for å kunne angi forskjellen mellom disse.»  

Vi er positive til at det ikke er konsekvensutredningen fra 2005 alene som er lagt til grunn for endring 
av planprogram. Det har siden 2005 kommet mye ny kunnskap som bedre reflekterer de faktiske 
konsekvensene av vindkraftverk. Vi ser at mye av denne kunnskapen er tatt i betraktning i dette 
arbeidet.  

Vi er likevel skeptiske til å flytte planområdet uten fornyet konsekvensutredning av det faktiske 
arealet som nå ønskes benyttet. «Den utførte og godkjente konsekvensutredningen for Raggovidda 
vindkraftverk fra 2005 omfatter også trinn 3. KU-forskriftens vedlegg I nr. 30 sier at «utvidelser eller 
endringer av tiltak nevnt i vedlegg I der utvidelsen eller endringen i seg selv overstiger 
størrelseskriteriene i vedlegget» også utløser krav om konsekvensutredning. Størrelseskriteriet jf. nr. 
28 er imidlertid knyttet til installert effekt for vindkraftverket, som ikke endres, og ikke til endret 
areal. Søknaden om endret konsesjonsområde utløser derfor ikke ny melding og 

Høringsuttalelse 200707841 
Flytte planområdet til tredje byggetrinn av Rakkocearro 
vindkraftverk 



 

  

Side 2 av 2 

konsekvensutredning. Flytting av konsesjonsområdet krever ingen andre tillatelser etter plan- og 
bygningsloven. Den omsøkte endringen av konsesjonsområdet krever ellers ikke offentligrettslige 
tillatelser ut over behandlingen etter energiloven. Det søkes ikke om ekspropriasjon og 
forhåndstiltredelse sammen med konsesjonssøknaden, det satses her på minnelige løsninger med 
berørte parter.1» 

Selv om nordlig planområde er mindre i areal en det sørlige, og de kjente konsekvensene ved 
utbygging kan bli redusert for reindrifta, er vi ikke fornøyd med at en slik flytting av areal kan 
utføres uten ny og oppdatert kartlegging ar naturmangfold. Vi er også bekymret for nedbørsfeltet 
og mulige konsekvenser for lavereliggende arter i tilfelle lekkasje/ulykke i anlegget.  

Ved en kontroll på Artsdatabanken ser man at planområdet i nord kommer i konflikt med flere arter 
enn i sør. Det kan være flere forklaringer på dette, bl.a. dårlig/mangelfull kartlegging i sørlig 
planområde. At nordlig planområde er bedre kartlagt enn i sør betyr ikke at området er 
tilfredsstillende kartlagt, men at flere, ofte frivillige, har registrert artsfunn. Det vil derfor ikke være 
godt nok å gå videre med planområde nord uten en grundig kartlegging.  

Ved en flytting av planarealet mot nord bør den sørlige delen bli låst og ikke utnyttet i seinere tid. 

  

 

Vennlig hilsen 
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1 https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/be9ff5e3-1249-4dc9-b858-
8e1e92f8ef36/200707841/3430085  
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