
Olje- og energidepartementet Ávjovárgeaidnu 50 

Postboks 8148 Dep. 9730 Kárášjohka/Karasjok 
 Telefovdna +47 78 47 40 00 
0033 OSLO Telefáksa +47 78 47 40 90  

 samediggi@ samediggi .no  

 www.sa mediggi.no 

 NO 974 760 347 

 

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO 

Seniorrådgiver Torvald Falch, +47 77 75 01 37   09/958 - 10 19.06.2009 

torvald.falch@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/ 

 Oppgis ved henvendelse 

  

Sametingsrådets vedtak til utkast til havenergilov 

Det vises til gjennomført konsultasjon om utkast til havenergilov.  
 
Sametingsrådet behandlet ferdigkonsultert forslag i Sak R 100/09 i møte 19.06.09 og fattet følgende 
vedtak: 

 
Det vises til oversendt utkast av 18.06.09 med lovforslag om havenergilov for de deler det har 
vært konsultert om.  
 

Sametinget vil framheve at selv om det har vært en rask konsultasjonsprosess har den vært 
god med full informasjon og vilje til å finne løsninger partene kan enes om. 
 
Sametinget framhever betydningen av at loven har en egen vektleggingsbestemmelse for 

vedtak etter loven som kan berøre samiske interesser. Videre konstateres det at det i 
merknadene til denne bestemmelsen framkommer at det skal gjennomføres konsultasjoner i 
henhold til konsultasjonsavtalen mellom statlige myndigheter og Sametinget ved forslag til 
åpning av areal og behandling av konsesjonssaker.  

 
Sametinget vil understreke betydningen av at det i merknadene til lovens formål framkommer 
at samiske interesser også omfattes av samfunns- og næringsinteresser, samt andre interesser, 
og at slike samiske interesser skal tas hensyn til ved utnytting av fornybar energiproduksjon til 

havs. 
 
Sametinget vil framheve at loven gjelder med de avgrensninger som følger av folkeretten og 
at det i merknaden til bestemmelsen om forholdet til folkeretten klart framkommer at når 

samiske interesser blir berørt er ILO-Konvensjonen nr. 169 og FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter av 1966 av betydning.  
 
Sametinget merker seg at loven ikke legger til rette for at samene gis mulighet for del av 

nytteverdi ved utnytting av fornybare energiressurser til havs som staten forbeholder seg 
retten til å utnytte. Sametinget legger til grunn at slik havenergiutbygging i samiske områder 
vil ligge et godt stykke fram i tid og at dette i dag ikke er økonomisk lønnsomt uten betydelige 
statlig støtte. Sametinget ser samtidig at produksjon av fornybar energi til havs et svært viktig 

miljø- og klimatiltak også for samiske samfunn og andre urfolkssamfunn. Sametinget 
forutsetter at det må arbeides videre med etablering av ordninger for del av nytteverdi ved 
utnytting av ressurser til havs som staten forbeholder seg retten til å utnytte eller hevder 
eiendomsretten til, jf. ILO 169 art. 15 nr. 2, jf art. 13. 
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Sametinget forutsetter at det ikke blir foretatt substansielle endringer i lovframlegget for de 
områder hvor det har vært ført konsultasjoner mellom Olje- og energidepartementet og 
Sametinget. 

 
Sametinget gir på denne bakgrunn sitt samtykke til lovforslaget til havenergilov for de 
områder det har vært konsultert om. 
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