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Høring vedrørende 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 Samers Riksforbund (NSR) vil med dette avgi uttalelse til saken.

REPower EU vil legge til rette for at saksprosessene rundt nye vindkraftkonsesjoner blir
effektuert raskere, som regjeringen nå ønsker å lovfeste. NSR 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.

Dette er også en altfor stor sak til at en høring med en slik kort svarfrist vil ha en forsvarlig
saksbehandling. Gjennomføring av forslaget vil kunne medføre store negative konsekvenser,
både for reindrifta, samisk utmarksbruk, naturen og miljøet. Et slikt regimeskifte krever
grundige prosesser, forhåndskunnskap og konsekvensutredninger før man kan ha en
forsvarlig behandling av saken. De negative konsekvensene av en slik plan vil kunne være så
store at de bryter med både urfolksrettighetene og naturens vern. Samlet sett utgjør disse
faktorer som krever en grundig behandling ut fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven §
9.

Med REPower EU legges det opp til forenklet hastebehandling av industriprosjekter som er
en trussel for naturgrunnlaget for samene, naturmangfold, helse, etablerte næringer,
urfolksrettigheter og lokalsamfunn, og derfor vil kunne bryte med grunnleggende
menneskerettigheter. Fritt, forhåndsinformert samtykke er en forutsetning for alle prosjekter
som vil påvirke samiske rettighetshavere. Dette prinsippet er totalt fraværende i denne
prosessen.

Vi vil også minne regjeringen om Fosen-saken, som er et begredelig og skamfullt eksempel
på hvordan det går når det legges opp til dårlige vurderte prosesser og saksgang.
Det er et helt klart krav om at folkeretten, menneskerettigheter samt urfolksrettigheter må
ivaretas og vektlegges for å sikre grunnlaget for samiske samfunn, samiske interesser og
samisk kultur.
Høringsnotatet foreligger kun på engelsk, og NSR forventer at saker som til så stor grad kan
berøre det samiske folk må og skal oversettes til språk man har bedre kunnskaper i, herunder



ikke minst de samiske språk. Det er heller ikke holdbart at det er lagt opp til en veldig kort
høringsfrist i ferietiden.

NSR kan ikke akseptere en hasteimplementering og regimeskifte som REPower EU vil
medføre.

NSR ber om at høringsfristen forlenges til 1. mars 2023.
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