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Utbyggingsplanene
Komponent / tiltak

Spesifikasjon

Total installert effekt

Inntil 800 MW

Installert effekt pr turbin

4,6 MW

Antall vindturbiner

174 stk.

Navhøyde

ca. 129 m

Totalhøyde

ca. 200 m

Adkomstveg (vegbredde 6 m)

12,8 km

Internveger (vegbredde 5 m)

113,3 km

Utbyggingskostnad

ca. 8 mrd. kr

Årsmiddelvind

9,3 m/s

Forventet produksjon

4,1 TWh
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Planområdet

Nye 132 kV ledninger
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Planområdet

Konsekvenser i driftsfasen
Tema / fagområde

Tema / fagområde Tema / fagområde
Samlet konsekvensvurdering

Stor negativ
(---)
Reindrift

Reindrift

Kulturminner og kulturmiljø

Rbd(--)
13
Middels negativ

Rbd 13

Naturmangfold

Middels negativ- Nordvestlige
(--)
turbinklynge - Nordvestlige turbinklynge

Landskap

- Nordøstlige
Ingen boliger eller fritidsboliger
berøresturbinklynge
1
av støy over gjeldende grenseverdi
- Sørlige turbinklynge

Støy
Skyggekast og refleksblink
Forurensning, avfall og

klimagassutslipp1

Ising/iskast1
Friluftsliv og ferdsel
Reiseliv og turisme
Luftfart (sivil og militær) og kommunikasjonsystemer
Natur-/utmarksressurser
Reindrift økonomi
Kommunal
13
-Rbd
Lebesby

- Tana
- Nordvestlige turbinklynge
- Nordøstlige turbinklynge

Samlet konsekvensvurdering
Samlet konsekvensvurdering

- Nordøstlige turbinklynge
- Sørlige turbinklynge

- Atkomstvei
med nettløsning- Atkomstvei med nettløsning
Ingen boliger eller fritidsboliger
berøres
1
av skyggekast over gjeldende
grenseverdi
- Kai og mellomlagring Kunes- Kai og mellomlagring Kunes
Rbd
Rbd 14A
Liten positiv
(+)14A
Nordvestlige
turbinklynge - Nordvestlige turbinklynge
Svært liten fare for -skade
på

4
Middels negativ, nedre del (--)
Middels
negativ, nedre del (--)4

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig/liten negativ (0/-)Ubetydelig/liten negativ (0/-)
Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

- Kai Hamnbukt
- Kai Hamnbukt
Middels til stor negativ (--/---)2
Rbd 14
Rbd 14
Ubetydelig (0)
- Atkomstvei med nettløsning- Atkomstvei med nettløsning
Ubetydelig/ingen (0)3
- Kai og mellomlagring Kunes- Kai og mellomlagring Kunes
Ubetydelig / Rbd
ingen9 (0)
Rbd 9

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Liten positiv (+)5

Liten positiv (+)5

- Samlet vurdering

- Samlet vurdering

Meget stor positiv (++++)
Stor
Liten positiv
negativ (+++)
(-)
Liten negativ (-)

- Atkomstvei
med nettløsning
Positiv
konsekvens
skyldes bygging av nytt sperregjerde mellom Rbd 13 og Rbd 9. Liten negativ (-)
Ubetydelig (0)

Rbd 14
- Atkomstvei med nettløsning

Liten negativ (-)

Liten/middels negativ (-/--) Liten/middels negativ (-/--)

Liten/middels
(-/--) tilkomst (anleggsveger), jf. erfaringer fra bl.a. Smøla, Ytre Vikna og Midtfjellet
turbinklynge
Det- Sørlige
forventes
økt bruk av planområdet og tilgrensende områder til friluftsliv
som følgenegativ
av enklere
Middels
negativ,
nedre
del
(--)4
Atkomstvei
med
nettløsning
vindkraftverk, men dette er ikke vektlagt i den samlede vurderingen.
3 Forutsetter
(0) seg til.
- Kai og mellomlagring
Kunes
en liten planjustering
i neste fase, jf. kapittel 18.6, som Grenselandet ASUbetydelig
har forpliktet
4 Området
Rbd 14A langs planlagt adkomstvei og 420 kV ledninger ligger perifert til ift. den viktige flyttleia på sør- og østsida av planområdet og benyttes sporadisk som vår-/sommer-/høstbeite
av småflokker
av turbinklynge
reinsdyr.
Ubetydelig/liten negativ (0/-)
- Nordvestlige
- Kai Hamnbukt

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

- Atkomstvei med nettløsning- Atkomstvei med nettløsning
3. person eller infrastruktur

2

5

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

Utbyggingskostnader

Sysselsetting i driftsfasen

Ca 300 millioner kroner i årlige direkte driftskostnader

Kunes

Lebesby

Ny dypvannskai med
tilkomstvei for ilandføring av
turbiner. Prosjekteres for
etterbruk

Område for
mellomlagring.
Prosjekteres for
etterbruk

•

I samarbeid med bygdene og Lebesby kommune tilrettelegge for
byggefelt for driftspersonell

•

I samarbeid med bygdene og Lebesby kommune tilrettelegge for økte
offentlige tjenester og investeringer ifm disse

•

Prosjektet ønsker å være en aktiv medspiller i utviklingen av bygdene

Økonomiske ringvirkninger
•
•
•

Lebesby: 55 000 000 kr/år i eiendomsskatt
•
FeFo: 20-40 000 000 kr/år i grunneier
kompensasjon
Næringsfond: 10 000 000 i engangsinnskudd, samt •
anslått 10-12 000 000 kr/år i innskudd

Reindistrikt 13 og 14a: 10 000 000 i
engangskompensasjon, samt 3 000 000 i årlige
kompensasjoner
Reindistrikt 9: Inngått avtale om bygging og drift av
skillegjerde

Davvi gjør ny 420 kV til Varangerbotn samfunnsøkonomisk lønnsom

Reindrift
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Uberørte naturområder
Det påstås at planområdet ligger sentralt i et av Norges
største inngrepsfrie naturområder.
Riktigere å si er at planområdet ligger i utkanten av
Skandinavias største sammenhengende villmarks-områder,
som dekker store deler av Troms og Finnmark, Nord-Sverige,
Nord-Finland og Kolahalvøya i Russland.
Mange av disse artene krysser landegrensene og store deler
av Nordkalotten er både lite berørt av tekniske inngrep.
Samtidig tilbyr store deler av Nordkalotten vesentlig bedre
livsvilkår for de fleste artene enn selve planområdet, som er
artsfattig.
Det er ikke grunnlag for å si at en utbygging av vindkraft
oppe på de svært skrinne og artsfattige gaissene vil medføre
bestandsmessige konsekvenser. Hverken i et regionalt,
nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.
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Inngrepsfrie naturområder

Inngrepsfritt (NO) eller vernet område (SVE, FIN, RUS)
Tap av inngrepsfrie områder ved utbygging av Davvi
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Inngrep

Bilder fra Raggovidda

Mikroplast
I følge en norsk rapport Mepex Consult 2014) tilføres
havet årlig ca. 8 000 tonn mikroplast fra landbaserte
kilder i Norge.
Fordeling av utslipp kan ses på grafen til høyre.
Ledende turbinprodusenter estimerer en bladslitasje på
moderne vindturbiner på land i størrelsesorden 0-50
gram per blad per år. Det tilsvarer 0-3,75 kg over en
periode på 25 år, per turbin.
La oss anta et utslipp på 3,75 kg. I dag er det 1047
turbiner i drift. 1047 x 3,75, delt på 25 år = Maks. årlig
utslipp er 157 kg.
Den norske landbaserte vindkraften står da i dag for
0,00196 % av det årlige utslippet av mikroplast.

Kilde: https://holdnorgerent.no/mp/

Landbaserte utslippskilder av mikroplast i Norge
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Kosmetikk

Vindkraft

Restrisiko
den risikoen som gjenstår frem til parken er bygget

Positive ringvirkninger

Negative konsekvenser/restrisiko

•

4,1 TWh 100% ny fornybar kraft til ca 20 øre/kWh

•

•

Ca 30-40 millioner tonn CO2 besparelser over parkens levetid

•

•

300-400 årsverk i byggefasen, 30 årsverk i driftsfasen

Noe forstyrrelse og barrierevirkninger for arealkrevende arter
som bl.a. jerv og fjellrev, uten at dette vil medføre
bestandsmessige konsekvenser

•

Ca 4.000 årsverk dersom kraften blir tatt i bruk i Finnmark

•

•

Ca 300 mill i årlig driftsbudsjett

Noe forstyrrelse for småflokker med rein som beiter langs
adkomstvegen eller trekker opp i høyden for å unngå
insektsplagen

•

Ca 50 mill i eiendomsskatt

•

Noe visuell påvirkning på hittil ukjente samiske kulturminner

•

Ca 20-40 mill i årlig grunneierkompensasjon (FeFo)

•

•

Ca 10 mill i årlig stimuleringspakke til næringsliv

Noe visuell påvirkning på friluftsliv,
kjente kulturminner mm

Noe tap av fugl som følge av kollisjoner med rotorbladene,
men uten bestandsmessige konsekvenser

Veid opp mot de store samfunnsmessige fordelene og
klimagevinsten mener vi at restrisikoen er akseptabel

Restrisiko
den aksepterte risikoen som gjenstår frem til parken er bygget
En vil aldri kunne konkludere med 100% sikkerhet omkring konsekvenser, hverken for
naturmiljø eller sameksistens med andre brukere av områdene før parken er fysisk bygget

•
•

En må vurdere restrisiko opp mot nytten av tiltaket
En må vurdere risikoen med ikke å gjøre noe (klimarisikoen) opp mot føre-varprinsippet

Restrisiko bør håndteres - ikke automatisk brukes som argument for å si nei

Takk for oppmerksomheten

