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Defo er en interesseorganisasjon for 66 energiverk i Norge. På vegne av våre medlemmer har vi i dette 

notatet prøvd å få frem noen av de viktigste sakene som OED bør ta hensyn til. 

 

Defo er positive til mulighetene for mer fornybar energi 

På generelt grunnlag er Defo positive til at forskriftene blir justert slik at det kan bli enda lettere å 

bygge ut fornybar energi herunder også flere små vindkraftverk. Vi tror også dette vil kunne bidra til å 

skape mer verdiskapning og trygge utsatte arbeidsplasser spesielt innen landbruk ute i distriktene.  

 

Leveringskvalitet og innfasing av nye vindkraftverk 

Leveringskvaliteten til kundene har i perioden 2004 – 2012 utviklet positivt ved at antall avbrudd pr 

kunde er redusert fra 2,89 til 1,60. Samtidig er nettleien reelt sett redusert med nesten 10 %.  
Defo vil med dette bemerke at våre medlemmer har vært med å utvikle strømnettet i Norge til et av de 

beste i verden på kvalitet.  

For å være trygg på at denne utviklingen fortsetter anbefaler vi at man tar med nettselskapene på råd 

tidlig i behandlingsprosessen for nye vindkraftverk  

Vindkraftverk kan gi utfordringer for leveringskvaliteten til resten av kundene som er tilknyttet nettet. 

Det er derfor viktig at netteier får være med å stille krav til riktig kvalitet på vindmøllene. Dette bør 

skrives inn i den kommunale veilederen. Vindmøller trenger et stabilt nett med høy kvalitet for at ikke 

andre kunder skal bli skadelidende.  

 

Likebehandling mellom søkere 

Når man nå foreslår å øke grensen for fritak fra konsesjonsplikt til 1 MW og maks fem møller innenfor 

hvert prosjekt vil dette gi kommunene langt større ansvar og myndighet enn tidligere. Det er derfor 

viktig med vindkraftkompetanse i kommunene. Når det er plan og bygningsloven som da skal legges 



til grunn for behandlingen av søknader sammen med den kompetansen som kommunene har er det 

viktig med likebehandling. Det kan lettere skje at vennskap og kjennskap kan få innflytelse ved 

behandling i kommunene. Dette må unngås. Vi tror nettselskapene kan være med å trygge 

likebehandlingen av søknadene når disse blir tatt med tidlig i denne prosessen. 

 

Nettkapasitet/infrastruktur 

For få kvalitetssikret om det er økonomisk mulig å bygge ut nye små vindkraftverk er det viktig å få 

en avsjekk på tilgjengelig nettkapasitet og eventuelle anleggsbidrag så raskt som mulig i prosjektet. 

Kommunen bør gi råd om at utbygger snarest mulig bør ta kontakt med den lokale netteier. Dette bør 

skrives inn i veilederen. 

Det er viktig at det dokumenteres om det er ledig nettkapasitet for å ta imot ny produksjon. Dette 

gjelder både for det lokal, regional og sentralnett. Det skrives at kommunen bør anbefale at det skal 

legges med en saksuttalelse fra det lokale nettselskapet sammen med søknaden. Defo mener at det ikke 

bare bør stå anbefale men at det skal være med en slik saksuttalelse fra den lokale netteieren i en 

søknad. 
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