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Høring - Forslag til endring i energilovforskriften

Byrådet behandlet saken i møte 1327-14 sak 1327-14 og fattet følgende vedtak:

l_ Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag til endringer i energiloven og
energilovforskriften», slik det framgår av byrådens forslag til høringsztttale.

2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor

Byràdens høringsuttale:
Bergen kommune vil i hovedsak slutte seg til Olje- og energidepartementets forslag til
endringer i energiloven og energilovforskriften, og mener at installert effekt på 500kW er en
naturlig grense for konsesjonsfritak og behandling etter plan- og bygningsloven.
Bergen kommune mener at alle anlegg under 500kW må behandles etter plan- og
bygningsloven, og kan ikke se at det vil være hensiktsmessig med automatisk konsesjonsplikt
for anlegg med mer enn to vindturbiner, når samlet installert effekt er lavere enn 500kW. I
høringsnotatet er det ikke gitt en utfyllende begrunnelse for hvorfor antall vindturbiner skal
være avgjørende for spørsmålet om konsesjonsplikt eller behandling etter plan- og
bygningsloven. Forskjellen på et anlegg med to eller flere turbiner vil som regel være
arealbehovet og konsekvenser for landskap og omgivelser, og det vil normalt være
kommunene som er best egnet til å foreta slike vurderinger.

Bergen kommune vurderer det som positivt at kommunen får større ansvar for utbygging av
små vindkraftverk, fordi slike kraftverk som oftest vil være aktuelle i områder med utbygd
infrastruktur eller i landbruksområder. Ved lokalisering i eller nær bebygde områder, vil
konsekvenser i form av visuelle virkninger, støy og landskapsinngrep bli viktige. Bergen
kommune mener det vil være mest hensiktsmessig for alle parter om dette skjer i medhold av
prosesser etter plan- og bygningsloven, og i regi av lokale myndigheter.

Bergen er ingen utpreget vindkraftkommune, men små vindkraftvekt kan likevel bli et
tilskudd til lokalt produsert energi som for eksempel solceller. Bergen kommune mener det i
kommuneplanen bør innarbeides retningslinjer og bestemmelser for små vindkraftverk, og det
er naturlig at departementet i den kommende veilederen omtaler på hvilken måte dette bør
gjøres. En slik omtale vil sikre en mest mulig likeartet praksis i kommunene.
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Vannkraft er den dominerende fornybare energiformen i Norge, mens vindkraft til nå har spilt
en svært beskjeden rolle. I flere andre europeiske land har vindkraft en mye viktigere rolle i
energiforsyningen enn den har i Norge, og det bør ved utfonning av regelverket for
vindkraftverk, tas høyde for at denne energiformen kan få økende betydning også i Norge.
Bergen kommune har ingen merknader til de nye bestemmelsene i § 5~7 om fiemvarrne.

Med hilsen
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Sidsel Daviknes Sørgard -fagkonsulent
Marit Sørstrøm - seksjonssjef
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