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Forum for natur og friluftsliv (FNF) Finnmark er et samarbeidsforum mellom natur- og 

friluftslivsorganisasjonene i Finnmark på fylkesnivå. FNF Finnmark skal være en møteplass for 

samarbeid, en arena for kompetansebygging og kan være et felles talerør / representant for 

organisasjonene når det er enighet om dette. Organisasjonene inkluderer 47 lokallag med et 

medlemstall på omtrent 5 000 medlemmer. 

Det er på denne bakgrunnen vi i det følgende vil gi våre innspill. 

 

Vedtak 799 må følges 

Den 19. juni 2020 ble Vedtak 799 satt i kraft. Vedtaket ble da støttet av Arbeiderpartiet, Høyre, 

Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Vedtaket sier: 

 Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for 

idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig 

konsesjon.1 

Det kommer ikke frem i vedtak 799 at vindkraftverk som ikke har idriftsatt vindturbinene kan få 

forlenget frist. Det kommer ikke frem at konsesjonsgitte kraftverk kan beholde konsesjoner fordi 

utbygging ikke er satt i verk av faktorer som ikke er innenfor utbygger sin kontroll.  

Natur og friluftslivsorganisasjoner, reindrift, berørte naboer med flere har over lang tid uttrykt, til 

tider svært høylytt, en skepsis mot at gitte konsesjoner kan bygges mange år etter vedtak. Vedtak 

799 ble av mange tolket som et svar på at Stortinget hadde lyttet til organisasjonene, reindriften og 

naboene. Nå ser vi et høyt politisk press mot NVE for å presse frem en utbygging som har fått avslag 

etter gjeldene regelverk. Hvordan kan dette styrke de berørtes tillitt til vindkraft? 

 

1 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=80307  

Vi ønsker å minne om Stortingets vedtak 799 
Rákkocearro vindkraftverk trinn III  

http://www.fnf-nett.no/agder
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=80307
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Unntak fra vedtak 799 

Refererer til olje- og energiminesteren Tina Brus svar til Jonas Gahr Støres skriftlige spørsmål 

angående Rákkocearro vindkraftverk trinn III. 

 "Dette flertallet støtter regjeringens vurdering av 

forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette flertallets intensjon 

å stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av 

vertskommunen, og der forsinkelsen skyldes forhold utenfor 

konsesjonærens kontroll." 

I en sak der vertskommunen sterkt ønsker at et vindkraftanlegg bygges ut bør det tas hensyn til 

endret oppfatning i befolkningen etter økt kunnskap om virkninger av vindkraftverk. Det bør tas 

hensyn til brukere av det aktuelle området. Rákkocearro vindkraftverk trinn III ligger i reindriftens 

distrikt 7. Dette distriktet er under sterkt press på flere av sine viktige områder. Aktørene i distrikt 7 

«bor» i Tana og Nesseby, men har sitt virke i Berlevåg halve året. Interesser tilknyttet anadrom fisk i 

Storelva er også truet av en utbygging. Løsrevede partikler fra turbinanleggene vil falle ned i 

nedbørsfeltet til Storelva som kan bli forurenset. Dette vil føre til en direkte trussel mot anadrom fisk 

blant flere arter. Storelva er i tillegg drikkevannskilde til Berlevåg. Med en fare for forurensning fra 

vindkraftverket vil Berlevåg være nødt til å følge etter Kinn kommune. Kinn kommune erfarte at 

drikkevannet ble forurenset som følge av vindkraftverk. Dette førte til en utgift på 56 millioner for å 

etablere ett nytt vannverk. Med en utbygging av Rákkocearro vindkraftverk trinn III må brukere av 

området høres etter normale demokratiske spilleregler. I dette tilfellet bør vedtak 799 følges opp, 

der konsekvensen er tapt konsesjon med mulighet for å søke ny konsesjon etter regelverket fra 

høsten 2020. Ved søknad om ny konsesjon vil de som påvirkes av kraftverket kunne uttrykke seg i en 

høring. 

FNF Finnmark anbefaler OED i å etterfølge vedtak 799 og støtte NVE i sin korrekte behandling av 

saken. 
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