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Energiutbygginger i Finnmark

• De siste tiårene har utbygginger av olje og gass i 
Barentshavet vært gjenstand for debatter og 
kontrovers 

• Fem vindkraftanlegg er utbygd, andre er under 
planlegging

• Kraftnettet skal styrkes: øker forsyningssikkerhet, 
men kostnaden må svare seg i form av 
utbygginger som enten krever eller produserer 
strøm 

• Hva betyr disse utbyggingene for lokalmiljø, 
kommuner, reindrift og annen utmarksbruk? 





Status petroleum i Barentshavet
• Snøhvit (Equinor), i produksjon 2007
• Goliat (Eni Norge/Vår Energi), 2016
• Castberg (Equinor), under bygging 

(planlagt oppstart 2022)
• Alle tre felt i Barentshavet Sør, utenfor 

kysten av Vest-Finnmark 
• Barentshavet Sørøst åpnet i 2013, i 

23. konsesjonsrunde. Så langt ingen 
kommersielle funn

• Dalende interesse for påfølgende 
konsesjonsrunder 



Konfliktlinjer rundt petroleum

• Snøhvit: utslipp fra gasskraftverk og 
«snikåpning» av Barentshavet 
nasjonale konfliktlinjer

• Høy lokal aksept, mye på grunn av 
arbeidsplasser og eiendomsskatten 
som gir høye inntekter til 
vertskommunen Hammerfest

• Goliat: klima, risiko for oljesøl nært 
land, strid om lokale ringvirkninger 

• Castberg; klima, strid om 
ringvirkninger og ilandføringsterminal 
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Ringvirkninger og lokalt innhold

• Ringvirkningene konsentrerer seg 
rundt klynger; i Hammerfest 
(Snøhvit-Goliat) og rundt Equinors
kontorer i Harstad (Castberg) 

• Misnøye i Finnmark med at kun én 
kommune får nesten alt

• Potensielle konflikter med fiskeri ble 
løst gjennom sameksistensdiskurs; 
lokale fiskebåter er en del av 
oljevernberedskapen 



Arealinngrep på land fra petroleum

• Petroleumsselskapene har ansvar for 
de konkrete effektene fra sin 
virksomhet; ikke sum-effektene og 
effekter fra ringvirkninger 

• Kommunenes arealplaner; bit-for-bit 
utvidelser av areal til industriformål; 
rammer bl.a. reindrifta.

• Inngrep fører med seg større 
påvirkning enn det som er «synlig» 
på kart 

• Stiavhengighet for lokalsamfunnet Miljødirektoratet: Inngrepsfri Natur i Norge (INON)



Vindkraft i Finnmark

• Totalt fem prosjekt bygget ut
(ett under ferdigstilling) 

• Flere avvist, bl.a. i Hammerfest og 
Kvalsund (Vest-Finnmark)

• FeFo som oftest grunneier
• Kun Vest-Finnmark i nasjonal ramme før 

den ble lagt bort
• Stor bekymring fra bl.a. 

naturverninteresser og reindrifta under 
høringene 

• Sametinget vil ha nei til all 
vindkraftutbygging i reinbeiteområder Kart: NVE



Kraftlinjer og nett i Finnmark 

• Mangler per i dag kapasitet til å ta inn nye 
vindkraftverk eller andre energiutbygginger 

• 420kV kraftlinje Balsfjord-Skaidi er foreløpig 
bygget til Alta 

• Statnett: samfunnsøkonomisk ulønnsomt med 
videre linje til Øst-Finnmark uten petroleum og 
elektrifisering (2016), men regner nå at det kan 
bli lønnsomt med nye vindkraftverk 

• Alternativ trasé gjennom Finland
• Sannsynlig at linjeutbygging skaper en sti-

avhengighet av nye arealkrevende utbygginger

Ill: Statnett 2016



Raggovidda vindkraftverk (Berlevåg kommune)

• Lansert som et prosjekt hvor alle var 
enig, også reindrifta som ble berørt 

• Etter driftsstart erfaringer av at flere og 
større negative virkninger enn ventet 

• Reindrifta ønsker ikke utbyggingstrinn 
II og III

• Kommunen er positiv til mer vindkraft
• Per i dag «innestengt» strøm
• Planer om hydrogenfabrikk og bidrag 

til det grønne skiftet 
• Hvem er lokalsamfunnet? 



Davvi vindkraftverk
• Grenselandet AS har søkt konsesjon, 

behandling på vent hos NVE
• Grenseområde: i Tana og Lebesby kommuner, 

nært Porsanger og grensen til Finland  
• Inngrepsfritt område, brukes av 

lokalbefolkning i større del av regionen
• Lebesby har ikke tatt avgjørelse, men ordfører 

er positiv og vil ha rask behandling
• Tana kommune negativ, utbygger vil fortsette 

med bare Lebesby  
• Reindrift; ett distrikt inngått avtale, to berørte 

distrikt negative og har avslått avtale med 
utbygger



Framtidsutsikter? 

• Lite sannsynlig med petroleumsutbygginger utenfor kysten av Øst-
Finnmark (Barentshavet Sørøst)

• Lokale ringvirkninger og landinngrep fra petroleum vil trolig være 
beskjedne utenfor Hammerfest 

• Vindkraftutbygginger vil avhenge av bl.a. nytt regelverk, berørte 
kommuner og hvordan motstanden mot vindkraft på land utvikler seg 
nasjonalt og lokalt 

• Vindkraftverk i Finnmark har vært avvist av hensyn til reindrifta tidligere
• En rekke rettssaker rundt vindkraftutbygginger i sørsamisk område i 

rettssystemet nå, utfall fra Fosen og Øyfjellet kan få betydning
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