
 

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi 
Norske Reindriftsamers Landsforbund 
Nøørjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervie 
Sami Reindeer Herders’ Association of Norway 

 

  

Grønnegt. 23, Pb. 508, N-9255 Tromsø Telefon: 77 69 68 20   Telefax: 77 65 87 19 
Org. nr.: 971 436 204 E-post: nrl@nrl-nbr.no 

 

        Tromsø den 22.08.2022 
 
Olje- og energidepartementet 
Pb 8148 DEP 
0033 Oslo 
 
 

Høring vedr. forslag til endringer i fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet  

 
Det vises til høringssaken i forbindelse med EU-kommisjonens forslag knyttet til EUs 
arbeid med REPower EU, datert 9. juni d.å., hvor det bl.a er et mål å gjøre seg 
uavhengige av energiimport fra Russland. Norske Reindriftsamers Landsforbund 
(NRL) vil med dette avgi uttalelse til saken.  
 
REPower EU vil bl.a innebære at saksprosessen rundt nye vindkraftkonsesjoner blir 
effektuert raskere, og som Regjeringen nå ønsker å lovfeste. NRL mener det framstår 
som merkelig at denne saken i det hele tatt sendes ut på høring, all den tid at ingen 
av de tre direktivene det her er snakk om, er godkjent i Norge.  
 
Fra NRLs side reageres det også på den korte høringsfristen i en så stor og viktig sak. 
Høringsfristen innbefatter i tillegg sommerferie, samt at det sammenfaller med 
intensivperiode for mange distrikters vedkommende, noe som gjør at man internt i 
organisasjonen ikke har rukket å gjennomføre en god nok prosess på saken. Forslaget 
vil kunne medføre store negative effekter, både for reindriften og miljøet, og det 
burde derfor vært gjennomført utredninger som grunnlag for høringen. Det kan bl.a 
vises til forskning gjort på utslipp av kjemikalier og mikroplast fra vindturbiner, i 
tillegg til at turbinene medfører lyd- og lysforurensning. Samlet sett utgjør dette 
miljømessige faktorer som krever en grundig behandling ut fra føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9. NRL anmoder om at høringsfristen forlenges til 1. mars 
2023.  
 
NRL vil imidlertid komme med noen foreløpige betraktninger rundt forslaget.  
 
Dersom EUs plan for REPower EU blir implementert gjennom EØS med innføring i 
Norge, har staten i praksis gitt fra seg råderetten over landets energiressurser. Dette 
er en sterkt urovekkende utvikling, som ikke bare vil medføre et stort press på vår 
sårbare natur, men hvor også reindriften som urfolksnæring vil bli sterkt 
skadelidende. Med utgangspunkt i dette, kan ikke NRL under noen omstendigheter 
akseptere at prosessen rundt REPower EU skal skje uten at hensynet til 
naturmangfold, helse, etablerte næringer, urfolksrettigheter og lokalsamfunn blir 
grundig belyst og utredet.  
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NRL mener at uansett hvordan kraftsituasjonen er i Europa, så gir ikke dette 
automatisk «grønt lys» for å nedbygge det lille som er igjen av uberørt natur i Norge, 
ikke minst p.g.a de miljøforurensinger som følger med denne type utbygginger. 
Dette er saker som i høyeste grad skal høre de som blir berørt, og da må det være et 
minimumskrav at høringsdokumentene gjøres tilgjengelig på norsk og de samiske 
språk, slik at alle har en mulighet til å ta stilling til innholdet.  
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