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Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo  

 

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - høringsuttalelse 
fra Berlevåg kommune 

Berlevåg kommune viser til Olje- og energidepartementets høring gjengitt på OEDs nettsider og vil med dette 
gi følgende uttalelse:  
 
Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) la 1. april 2019 fram sitt forslag om Nasjonal ramme for vindkraft. 
NVE peker i rapporten på de områder som de mener er mest egnet for vindkraft på land i Norge. I sitt forslag 
til nasjonal ramme for vindkraft identifiserer NVE 13 ulike områder i Norge som oppfattes å være mest egnet 
for vindkraft. NVE mener at Øst-Finnmark ikke bør prioriteres og viser blant annet til at Øst-Finnmark er preget 
av for mye usikkerhet knyttet til fremtidig forbruk, fremtidig nettkapasitet, interessekonflikter med reindriften, 
m.m.  
 
Dette er en argumentasjon som Berlevåg kommune finner misvisende og kritikkverdig. Berlevåg kommune vil 
peke på følgende momenter som tvert imot taler for økt satsning på vindkraft i Øst-Finnmark:  

1. Vi har de beste vindressursene i Norge. Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune har de siste fire 

årene på rad blitt kåret til Norges mest effektive vindkraftverk.  

2. Berlevåg, som flere andre kommuner på Varangerhalvøya, har store områder praktisk talt uten 

vegetasjon. Argumentene om forringelse av biologisk mangfold er derfor svakere her enn i de fleste 

andre delene av landet.  

3. Potensielle interessekonflikter med reindrifta har så langt latt seg løse gjennom gode dialoger med 

reindriftsaktørene. Dette mener vi at vi fortsatt skal kunne klare.  

4. I løpet av inneværende år setter Varanger Kraft og Sintef i gang med prøveproduksjon av hydrogen i 

Berlevåg, basert på vindkraft fra Raggovidda. Dette er bare starten på hva som kan bli vårt store bidrag 

til den «grønne revolusjonen», og dessuten vår løsning på problemet med innestengt kraft.  

5. Relatert til problemet innestengt kraft, nevnt i punkt 4 ovenfor, er at Statnett 28. mars 2019 besluttet 

å søke konsesjon for ny 420 kV-linje fram til Varangerbotn. Dette som et svar på en forventning om at 

kraftforbruket i Finnmark kan øke betydelig i nær framtid. Økt nettkapasitet vil øke muligheten for å 

bringe kraft til Finnmark, men med økt kapasitet på vindkraften vil vi også kunne øke krafteksporten 

fra Finnmark.  

6. I store deler av landet har en økende folkelig og politisk motstand mot vindkraft funnet sted. I Øst-

Finnmark er konfliktpotensialet med naturinteresser, visuell forsøpling, støy fra turbinene, og redusert 

turterreng lavere enn i de fleste andre deler av landet. Øst-Finnmark fremstår som et område der det 

potensielle konfliktnivået er lavere enn nær sagt alle andre deler av Norge. 

Berlevåg kommune konkluderer derfor med at NVE bør belyse saken påny og se til at Øst-Finnmark, særlig 
Varangerhalvøya, blir vurdert som et egnet og prioritert område for etablering av vindkraftverk. 

 
Med hilsen 
 
 
Jørgen Holten Jørgensen  
rådmann 


