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Forslag til endringer i energiloven og i energilovforskriften 
 

Konsesjonsgrensen for vindkraftanlegg og kommunal behandling etter Plan og Bygningsloven  

 
Det vises til høringsbrev av 24. juni 2014 angående endringer i energiloven og energilovforskriften.  

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge 

representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står 

for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen 

jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst 

 

I høringsutkastet viser departementet til høringsnotat av 7. desember 2012 der det ble foreslått en 

konsesjonsgrense på 500 kW for vindkraftverk. Det foreslås nå å øke denne konsesjonsgrensen til  1 MW. 

Vi viser i den forbindelse til Energi Norges høringsuttalelse til høringsnotatet av 7. desember 2012. 

Uttalelsen er datert 18. januar 2013 og er vedlagt. 

 

Konklusjon 

Energi Norge er generelt positiv til forslag som kan føre til økt produksjon av fornybar energi. Vi er 

imidlertid i tvil om hvorvidt forslaget i praksis vil føre dette. 

 

Energi Norge vil i utgangspunktet tro at ingen kommuner  har  den kompetansen som NVE har og som 

bør være tilstede når det skal gis byggetillatelse til vindkraftanlegg på hele 1 MW. Dette kan gå ut over 

både vindkraftens omdømme og nettselskapenes forutsetninger for å gi innbyggerne sikker og rasjonell 

nettdrift med god forsyningssikkerhet. Videre er vi usikker på om forslaget i realiteten vil føre til redusert 

belastning for NVE fordi kommunene må forventes å ha et behov for å spørre NVE til råds. 

 

Energi Norge mener dette forslaget er håndterbart så lenge det dreier seg om et begrenset antall 

vindkraftanlegg i samme område og så lenge nettselskapet er inne i behandlingen med sin vurdering av 

eventuelle nettmessige konsekvenser. Dersom antall enkeltstående vindkraftanlegg i samme området blir 

stort, er det langt vanskeligere på nåværende tidspunkt å forutsi de totale konsekvensene av forslaget. 

Energi Norge ønsker derfor at NVE gis muligheten til å gripe inn dersom det viser seg at omfanget i 

enkelte områder blir større enn forventet og får betydelige nettmessige konsekvenser for nettet lokalt eller 

regionalt. 

 

Utdypende kommentar 

I høringsuttalelsen fra desember 2012 krevde vi at det måtte lages retningslinjer for den kommunale 

saksbehandlingen før lovendringen settes ut i livet. Det er et skritt i riktig retning at departementet nå har 



 

 

laget en veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg. Vi har i denne sammenheng kun 

vurdert de momentene i veilederen som omhandler nettet.  

 

Den størst utfordringen med å flytte saksbehandlingen fra NVE til kommunen, er at en kommune ikke 

kan forventes å ha tilstrekkelig kompetansen til å vurdere de konsekvensene tilknytning av uregulert 

kraftproduksjon kan ha for driften av kraftsystemet og vurdere hvilke forsterkningsbehov den nye 

produksjonen eventuelt vil påføre strømnettet. Det er derfor etter vår mening avgjørende at det lokale 

nettselskapet gis en sentral rolle i byggesaksbehandlingen. Den foreslåtte veilederen er en forbedring på 

dette punktet i forhold til sist saken ble hørt, men det bør være et krav om at det lokale nettselskapet skal 

involveres og ikke bare en anbefaling slik det står nå.  Alle som knytter seg til nettet må ha en 

tilknytningsavtale med nettselskapet. Her kan ulike forhold reguleres, men det er viktig at nettselskapets 

rettigheter sikres også i regelverket og ikke kun gjennom bilaterale avtaler.  

 

Sett fra vårt ståsted er det viktig at nettselskapet, hvor produksjonsanleggene skal tilknyttes, gis hjemler 

til å pålegge de krav som er nødvendige for sikker drift av nettselskapets anlegg, oppfyllelse av NVEs 

krav til leveringskvalitet, beredskap og etterlevelse av krav gitt i forskrift om systemansvaret. I tillegg må 

nettselskapet sikres en sentral rolle i byggesaksprosessene før byggetillatelse gis med en 

godkjenningsordning for tilknytning.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Energi Norge   

                    
Sigrid Hjørnegård Magne Fauli 

Direktør Næringspolitisk rådgiver 

 


