
SÅMEDIGGI SAMETINGET 

OUE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 

,10 	/ Olc-1- 0 

DATO 	0 8 	FEB. 	2011 
AN EKSP. 

Det Kongelige Olje- og energideparternent 
Postboks 8148 Dep 

0030 OSLO 

Åvjovårgeaidnu 50 

9730 Kårååjohka/Karasjok 

Telefåvnnå +47 78 47 40 00 

Telefåksa +47 78 47 40 90 

samediggi@samediggi.no  

www.samediggLno 

NO 974 760 347 

ÅSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER 	DIJÅ SIEV./DERES REF. 	MIJÅ SIEV./VÅR REF. 	 BVE./DATO 

I. Katharina Granmo, +47 41 22 11 77 	10/01381-12 	 10/6145 - 3 
	

31.01.2011 

ingvIllkatharIna.granmo@samedIggl.no 	 Almmuda gå vålda aktljvuodav/ 

Oppgis ved henvendelse 

Høringsuttalelse - Ny lov om elsertifikater 

Sametinget deler i prinsippet målet om å redusere utslipp av klimagasser og å satse på fornybar energi 
som avbøtende tiltak, selv om vindkraft i seg selv sannsynligvis aldri helt vil kunne erstatte en 
energiproduksjon med CO2. Men vi ønsker samtidig å påpeke at det er et paradoks at urfolksom-
rådene i nord er de områder som først får merke konsekvensene av klimaendringene, men samtidig er 
de som tilsynelatende må bære de største byrdene av de avbøtende tiltak som planlegges. Det blir 
også ofte hevdet at fortrinnet vårt her i nord er at vi har rikelig tilgang til arealer for 
vindkraftutbygging. Men Sametinget vil påpeke at disse arealene ikke ligger helt ubrukte i dag, de 
brukes til samisk næringsvirksomhet samtidig som de også er samiske kulturlandskap. Produksjon av 
elektrisk energi basert på fornybare energildIder, kan gjennom etablering føre til negative 
konsekvenser for samiske næringer, samiske lokalsamfunn og samiske kulturminner. Dette må være 
en del av bakteppet i forbindelse med all planlegging av ny kraftproduksjon med tilhørende 
overføringsnett. 

Sametinget ber om at: 
• Det trass høyt ambisjonsnivå ifht etablering av nye kraftverk basert på fornybare ressurser, gjøres 

helhetlige vurderinger ved konsesjonsbehandlingen, hvor hensynet til natur- og kulturverdier 
tillegges særlig vekt. I en slik vurdering må både nye og allerede utførte tiltak sees i sammenheng 
— og vurderes opp i mot den Europeiske Landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg 
Sametinget vil videre understreke prinsippet om å legge vesentlig vekt på hensynet til samisk 
kultur ved all planlegging, jf bestemmelsene i plan — og bygningsloven, samt andre, nyere miljø-
og ressurslover. 

• Sametingets planveileder knyttes opp mot loven ved å gis status som orienterende dokument om 
hvilke momenter og vurderinger Sametinget er opptatt av. 

• Følgende føyes til i lovkommentaren til § 8 Godkjenning av produksjonsanlegg: 
'Det gføres oppmerksom på at det er inngåff konsulta.jonsavtale mellom planmyndighetene og Sametinget som 
også omfatter behandlingav de konsesjoner som skal ligge til grunn for elsertifikatene,jf kgl. res av 1. juli 2005 
om konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget Det presiseres at slik konsultasjon forutseiles fullført 

før konsesjon kan godkjennes." 

Sametinget gjør oppmerksom på at dette er en filbakemelding som kun omfatter den foreslåtte loven 
om elsertifikater. Vi ser imidlertid at lov om elsertifikater kan ha betydning for endringer i Energiloven 



og enkelte andre lover, og vise versa. Høringsfristen for sistnevnte er 21/2-11. På grunn av manglende 
kapasitet har vi ikke mulighet til å samkjøre de to høringssvarene, noe vi ser ville vært en fordel. 
Sametinget vil komme med egen tlibakemelding vedrørende høring av endringer i Energiloven og enkelte 
andre lover. 
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