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Breivikbotn, 25. september 2019

Høringsuttalelse – NVEs forslag til rammeplan for vindkraft på land
Vest-Finnmark Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alta, Hammerfest,
Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning
på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark fylke.
Regionen er i vekst, både med tanke på folketall, samfunns- og næringsutvikling. Regionrådet
har derfor valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i utviklingen i regionen og fylket som
helhet.
Vest-Finnmark Regionråd har i sak 21/19 vedtatt følgende enstemmige høringsuttalelse til Oljeog energidepartementets høring av «NVEs forslag til rammeplan for vindkraft på land»:

1. Vest-Finnmark Regionråd mener at det må legges opp til økt lokal og regional
medbestemmelse i vindkraftsaker dersom Nasjonal ramme for vindkraft skal være
retningsgivende for vindkraftutbygginger. Dette vil føre til større aksept for utbygginger
og gi mindre konflikter. Dagens konsesjonsordning må endres, og kommunen må få
tilbake myndigheten til å beslutte arealplaner for anleggene (dagens detaljplan/MTAplan), evt. at det innføres en «vetorett» for kommunene.
2. Dersom det skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft må det i denne rammeplanen
tas større hensyn til de regionale planene, og kommunene og fylkeskommunene må
være med å definere områdene som skal være med.
3. Vest-Finnmark Regionråd mener det må innføres ordninger som gjør at kommunene
kompenseres for ulempene det medfører å være vertskommune for vindkraft. Det bør
her ses på hvordan vannkraftkommuner kompenseres gjennom blant annet
konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, eiendomsskatt og naturressursskatt.
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4. Vest-Finnmark Regionråd ber, etter innspill fra de berørte kommunene, om at følgende
områder tas ut av område 44 i forslaget til nasjonal ramme, og ekskluderes:
Område
Seiland

Begrunnelse
Vanskelig tilgjengelig område hvor det vil bli store naturinngrep ved
bygging.
Nærheten til Seiland nasjonalpark.
Viktig friluftsområde.

Repparfjorddalen, sørøst
for E6 fra
Skaidi mot
Sennalandet
Kvaløya

Stort hyttefelt langs hele traseen.
Viktig friluftsområde.
Reindrifta er allerede under stort press i området.

Måsøy
kommune

Tidligere avslått fra NVE med begrunnelse i den totale
inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 20.
Store deler av de mest aktuelle arealene er nedslagsfelt for vannverk.
Områder med nærhet til Nasjonal Turistveg tas ut av område 44 og
ekskluderes. Dette som følge av fare for at viktig turistsatsning blir
skadelidende.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd, Bente O.
Husby, på e-post: bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no eller mobil 908 52916.

Med vennlig hilsen

Bente O. Husby (s)
Daglig leder
Vest-Finnmark Regionråd

Kopi:
Medlemskommunene i Vest-Finnmark Regionråd
Finnmark fylkeskommune
Øst-Finnmark Regionråd
Energi- og miljøkomitèen på stortinget
Finnmarksbenken på stortinget

2

