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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til forslag til endring
i energiforskriftloven fra Olje- og energidepartementet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil vise til høring utlyst av Olje- og
energidepartementet datert 24.6.2014, om forslag til endring i
energiforskriftloven. En veileder til kommunal saksbehandling av mindre,
konsesjonsfritatte vindkraftverk er med i høringen.

Bakgrunn
I tidligere høringsnotat av 07.12.12 ble det foreslått en konsesjonsgrense for
installert effekt på 500 kW for vindkraftverk. Olje- og energidepartementet
foreslårnå å økedennekonsesjonsgrensentil inntil1 MW.Grensengjelder
samletinstallasjoni et anleggog ikkefor hverenkeltvindturbin.Det foreslåså
begrense antall vindturbiner til maksimalt fem for hvert prosjekt. Det skal slik
legges til rette for at mindre vindkraftverk, som i dag konsesjonsbehandles etter
energiloven, kan behandles av kommunene i henhold plan- og bygningsloven
(pbl.).

Vurdering
Endringsforslaget medfører at relativt store prosjekt kan anlegges uten at saken
må gå gjennomkonsesjonssøknad,og blirderforbehandletpå kommunaltnivå.
5 vindmøller i en park kan fort ende opp med å bli spredd utover et område på
flere kvadratkilometer, og kan ha store konsekvenser for bl.a. landskapsbildet og
miljøet. Dette krever høy kompetanse i saksbehandlingen, og mange kommuner
vil trolig trenge potensielt dyr konsulentvirksomhet for å vurdere saken. Da kan
detværelurt å vurdereomtiltakshaverhellerburdeståfor kostnadenmeden
konsekvensanalyse. Kompetansehevende tiltak i kommunene vil trolig bli mer
nødvendige desto større en konsesjonsfri vindkraftpark kan være.

Ihøringsnotatet står det at det oftest vil være snakk om å opprette vindturbiner
i strøk med eksisterende infrastruktur. Likevel kan det oppstå situasjoner der det
søkesom å byggeut i områdersomer relativtuberørte.Pågrunnav det
potensielle omfanget av en slik utbygning er det viktig at det stilles krav om at
influensområdet skal være kartlagt for naturverdier før tillatelse kan gis. Dette
for å oppfylle kravene i forvaltningsloven § 17 om at en sak skal være
tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. Også i bo-, nærings- og landbruksområder
kan det finnes viktige naturverdier i form av for eksempel artsrike enger og
veikanter, og ikke bare fugler kan bli berørt. Videre vil vindturbiner nær bo- og
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næringsområder gi støy, fare for iskast samt blinkeffekter som må vurderes i
tilknytning til behandlingen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ellers følgende merknader til veilederen:
1. Under punkt 3.12 samiske interesseri veiledningen bør

Iandbruksdirektoratets reindriftskart (httpsj/kartreindrift.no/reinkarfl)
føres opp under Kilder til mer informasjon. Her er informasjon vedrørende
reindriftens sesongbeiter og andre funksjonsområder, herunder flyttleier.

2. Under punktet Kontakt med relevante aktører er det den aktuelle
Fylkesmannen og ikke reindriftsforvaltningen som skal kontaktes/gis
anledning til uttalelse hva gjelder reindriftsinteressene i området. I tillegg
kommer det berørte reinbeitedistriktet.

3. Punkt 3.12 samiske interesser er bra utredet. Det kommer klart fram at
det må vurderes om reindriftsinteresser blir berørt, og at aktuelle
sektormyndighet, og reinbeitedistrikt, må kontaktes for høringsuttalelse.

4. Under punkt 3.5 Naturmangfold, kulepunkt Artsmangfold står det bl.a.:
<<Vurderingene bør baseres på eksisterende kunnskap». Fylkesmannen
foreslårå endredennesetningentil <<Vurderingenekanbaserespå
eksisterende kunnskap så lenge kunnskapsgrunnlaget er evaluert».
Bruken av ordet «bør» under punkt 3.5 kan endres til <<må>>/<<skal>>eller
lignende ordlyd.

Konklusjon
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan ikke se at endringsforslaget i seg selv skaper
konflikt med vesentlige miljøinteresser. Vindkraftsakene som følger plan og
bygningsloven må fremdeles kreve at berørte sektormyndigheter høres.
Saksbehandlingen kan like fullt bli komplisert, og mange kommuner vil trolig
trenge god kompetansestøtte i prosessen.

Med hilsen

Jørn Krog Stein-Arne Andreassen
fylkesmann miljøverndirektør
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