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Olje- og energidepartementet 

Akersgata 59 

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 

Oslo, 10.05.13 

Høring - Roan vindkraftverk - klage fra Fosen reinbeitedistrikt, 

driftsgruppe nord 
 

1. Innledning/oppsummering 

Som vindkraftbransjens interesseorganisasjon takker Norwea for anledningen til å komme med 

innspill til klagen fra Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord. Vi legger vekt på i særdeleshet tre 

punkter; 

- Viktigheten av dialog med utbygger: gjennomførbarhet, økonomi, mv 

- ”Kritisk masse” 

- Tidsplan for behandlingen: ”Avklaring til sommeren”. 

 

2. Begrunnelse 

Vårt første punkt omhandler viktigheten av dialogen med utbygger(e) og Statnett, og er koblet mot 

punkt to: Vi ser på det som avgjørende at dialogen med utbygger(e) og Statnett opprettholdes, for å 

ikke sette hele Fosen-pakken i fare. Så vel Statnett som utbyggere har antydet en kritisk masse for 

hvorvidt en utbygging vil finne sted eller ikke. For å oppnå nasjonens uttalte målsetning om at minst 

halvparten av utbyggingen i sertifikatmarkedet skal komme i Norge, kommer man ikke utenom en 

utbygging av vindkraft på Fosen. Vi tillater oss videre å poengtere at planene for vindkraft på Fosen 

allerede fra NVE er skalert ned fra 27 til nå 5 prosjekter, og at myndighetsbehandlingen av enkelte av 

prosjektene nå nærmer seg 10 år. 

Dialogen med utbyggersiden vil fortsatt være med på å avdekke hvilke tiltak som er både realistiske 

og gjennomførbare, og vi understreker dermed igjen nødvendigheten av en god dialog. 

Avslutningsvis ber vi departementet hensynta tidsplanen man har uttalt1. Avgjørelsen har allerede 

blitt utsatt som følge av ønsket om å behandle nett og produksjon som ett, en avgjørelse vi støttet og 

fortsatt støtter. Vi har forståelse for at Fosen-utbyggingen, i kraft av sin samlede størrelse, stiller krav 

til så vel tids- som ressursbruk fra departementets side, og vi er opptatt av en riktig behandling fra 

departementets side. På den andre siden er det vår plikt å minne departementet om at selve 

utbyggingen av den totale pakken på Fosen vil kreve tid, og tiden frem til døren til sertifikatmarkedet 

lukkes blir stadig kortere. 

 

 

                                                             
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje--og-energiminister-ola-borten-
moe/innlegg-pa-norweas-arsmote.html?id=718464 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje--og-energiminister-ola-borten-moe/innlegg-pa-norweas-arsmote.html?id=718464
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/minister/olje--og-energiminister-ola-borten-moe/innlegg-pa-norweas-arsmote.html?id=718464
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3. Avslutning  

Vi viser ellers til Sarepta AS’ uttalelser og kommentarer i deres høringsuttalelse knyttet til de 

konkrete forsalgene fra Fosen rbd, driftsgruppe nord. Vi ser på det som avgjørende at man finner 

gode løsninger alle berørte parter kan leve med, hvor også relevant forskning på emnet vindkraft på 

rein legges til grunn. Her slår vi gjerne et slag for KraftRein og VindRein. 

 

 

 

 

 

 

     Andreas T. Aasheim  

     Rådgiver nett og marked Norwea 

 

 

 

 

 

 


