ENSIDIG ERKLÆRING FRA GRENSELANDET AS I FAVØR REINEIERNE I
REINBEITEDISTRIKTENE 13 og 14A

1. Bakgrunn
Grenselandet AS vil søke konsesjon for bygging og drift av Davvi vindkraftanlegg 800 MW i Lebesby
og Tana kommuner.
Reinbeitedistriktene har understreket at de prinsipielt er uenige i at det skal bygges vindkraftverk
som etter reindriftens oppfatning kan påføre reinbeitedistriktene ulemper.
Grenselandet AS ønsker å bøte på dette med å inngå en for reinbeitedistriktene fordelaktig avtale
som kompenserer for merarbeid og ulemper. En forutsetning for en slik direkte avtale er at
Grenselandet AS gis endelig konsesjon og at reinbeitedistriktene ikke reiser rettslig tvist om
gyldigheten av vedtak fra konsesjonsmyndigheten, herunder vedtak på forhåndstiltredelse.
For det tilfelle at en slik direkte avtale mellom partene ikke kommer i stand, vil Grenselandet AS
ensidig forplikte seg til å etablere et vindkraftfond som nærmere beskrevet nedenfor.

2. Etablering av vindkraftfond til utvikling i siidaene
Fondet blir opprettet med følgende midler fra Grenselandet AS;
•

NOK 10 millioner ved investeringsbeslutning for utbygging

•

NOK 3 750 per MW installert effekt per år fra parken er satt i drift. Ved full utbygging vil
dette utgjøre ca NOK 3 millioner per år.

Utdelinger fra fondet skal skje etter enkle retningslinjer fortrinnsvis ved at midlene fordeles med likt
beløp på hver enkelt siidaandel.
Estimert vil hver enkelt siidaandel få utbetalt ca NOK 250 000,- første året etter
investeringsbeslutning, og deretter ca NOK 75 000,- per år ved full drift.
Ved eventuell tvist ved domstolene om erstatningsutmålingen som følge av et gyldig
ekspropriasjonsvedtak, vil rettskraftig dom gjelde i forholdet mellom partene. Det innebærer at
denne ensidige erklæringen bortfaller.
Fondet skal forvaltes i henhold til regler som fremgår nedenfor, se punkt 3.
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3. Regler
§ 1. Formål
Formålet med fondet er å erstatte det som etter reindriftens oppfatning er antatte ulemper som
måtte følge med utbyggingen av Davvi vindkraftverk.
Tildelinger fra fondet skal i størst mulig grad følge et likedelingsprinsipp.
§ 2 Hvem har krav på utdelinger fra fondet.
Leder av siidaandel har hvert år etter skriftlig søknad krav på erstatning fra fondet. Det ytes likevel
ikke erstatning dersom siidaandelen har et reintall under 50 dyr.
§ 3 Administrative bestemmelser
Fondet skal administreres av Grenselandet AS.
a) Søknad om erstatningsutbetalinger fremmes på skjema utarbeidet av Grenselandet AS.
b) Søknaden skal være sendt per post eller email innen 01. april.
c) Grenselandet AS behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel
skje innen 01. juni.
d) Utbetalingen skjer til leder av siidaandelen. Leder av siidaandelen plikter å besørge intern
fordeling blant siidaandelens reineiere slik:
1. Først går 50% til leder.
2. Resterende 50% fordeles i henhold til reinantall per siste reintelling, leders antall inklusive.
§ 4 Klage m.v.
Klage på fordelingen kan rettes til Grenselandet AS som plikter å svare innen en måned. Tvist kan
alltid bringes inn for domstolen. Tildelingen kan kreves tilbakebetalt dersom søker har gitt feilaktige,
mangelfulle eller misvisende opplysninger eller dersom leder av siidaandelen ikke inkluderer øvrige
reineiere som bestemt, jf § 3 bokstav d ovenfor.
§ 5 Endringer
Grenselandet AS kan vedta endringer i disse reglene, dog bare etter nærmere konsultasjon med
Fylkesmannen, avdeling reindrift.

§ 6 Varighet
Fondet består så lenge vindkraftverket driftes. Ved avvikling av vindkraftverket skal fondet oppløses
og gjenværende midler fordeles på eksisterende siidaandeler, jf § 3 bokstav d ovenfor.
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Harst ad, den 11. mars 2019

For Grenselandet AS

Geir Skoglund
Daglig leder
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