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Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet – Repower EU  
 
Det vises til høring, datert 9. juni 2022, om EU-kommisjonens forslag vedr. Repower 
EU. Saken har sitt utgangspunkt i målet om å bli uavhengig av energiimport fra 
Russland. Nord-Senja reinbeitedistrikt avgir med dette følgende høringsuttalelse til 
saken:   
 
Distriktet har bare i liten grad greid å skaffe seg oversikt over innholdet i saken, da 
høringsdokumentene er på fagspråklig engelsk. Dette er ikke en akseptabel måte å 
kjøre høring på. Dokumenter i en så stor som sak som dette må som et minimum 
være tilgjengelig på norsk, og helst også samisk.  
 
Videre reagerer vi på den korte høringsfristen i en sak som kan få så store 
konsekvenser for reindriften. Det er ikke holdbart at det legges en slik høring til 
sommerferien, da mange i reindriften er opptatt med reindriftsarbeid, samt at mange 
også har ferie. Med dette tatt i betraktning, blir den reelle høringsfristen på knappe 
1,5 måned. Saken må derfor sendes ut på ny høring med grunnlagsdokumenter som 
gjør det mulig å vurdere innholdet, samt at det fastsettes romslig høringsfrist.  
 
Distriktet forstår det slik at dersom denne saken får gjennomslag, vil vindkraftsaker få 
en raskere og effektiv saksbehandling, noe som vil skje på bekostning av 
rettighetshavere og lokalbefolkningens muligheter til å kjøre gode saksprosesser. 
Vindkraftutbygging har store negative konsekvenser på reindriften som næring og på 
det naturmiljøet næringen drives i. Det er dokumentert at vindkraftutbygging 
genererer forurensende utslipp, bl.a i form av mikroplast og kjemikalier som bisfenol 
A. På denne bakgrunn er reinbeitedistriktet sterkt imot denne form for utbygging, 
nettopp fordi man ikke vet hvilke konsekvenser dette vil gi for natur og helse på sikt.   
 
Fra distriktets side, har vi forsøkt å finne Norges behandling av fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, men kan ikke se disse 
verken er behandlet eller vedtatt av Norge. Spørsmålet er derfor om hvorfor denne 
saken i det hele tatt er sendt ut på høring, når første steg i en slik saksbehandling må 
være å behandle direktivene. I så måte fram står dette som et hastverkarbeid fra 
departementets side.  
 
Distriktet mener også at en sak som dette krever solide utredninger knyttet til reindrift 
som næring og kulturutøvelse, helse, miljø, urfolksrettigheter m.m. Her må føre-var-
prinsippet være utslagsgivende for den behandling som gjøres. 



  
Ettersom planen for Repower EU vil få store og omfattende konsekvenser for 
reindriften, kan ikke distriktet akseptere at forslaget gjennomføres. Kraftsituasjonen i 
Europa kan ikke «mettes» ved at eksisterende naturbaserte næringer og uberørt 
natur blir bygget ned og til slutt utradert. Dette bør oppta departementet i like stor 
grad som kraftsituasjonen.  
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