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Høring – Forslag til endring i energiloven 

 
Det foreslås å endre konsesjonsgrensen for vindkraftverk til 1 MW. Dette innebærer at kommunene 
må behandle denne utbyggingen etter plan- og bygningsloven (PBL). Det foreslås en begrensning på 5 
stykker når det gjelder antall vindmøller i en park. Maksgrensen for installert effekt inntil 1 MW gjelder 
for vindparken totalt.  
 
KS Bedrift støtter OED i at det er særlig viktig å se nett- og produksjonsprosjekter i sammenheng. Vi vil 
derfor understreke viktigheten av at nettselskapene kommer tidlig inn i prosessen når det søkes om 
vindkraftprosjekter som nå skal falle innenfor PBL.  OED forutsetter at denne type vindmølleparker 
ikke er en utfordring for nettet, noe som stort sett er riktig. Dersom utbygging av en eller flere 
vindmøllepark av denne størrelse likevel skulle kreve større endringer i nettet, må dette ofte gjennom 
en lengre prosess. Dette må avklares så tidlig som mulig i prosjektet til beste for alle parter.  
 
KS Bedrift støtter departementet i at det utarbeides en veileder til kommunene. Veilederen må være 
tydelig når det gjelder viktigheten av en tidlig involvering av nettselskapet. Vi støtter at kommunen 
allerede i Fase 1 avklarer om det er ledig nettkapasitet. Videre foreslår vi at det i søknad om tiltak er et 
krav om at det legges ved dokumentasjon fra nettselskapet om at planlagt tilknytning er godkjent, 
dersom det ønskes nettilknytning. Dette er nødvendig for å sikre at utbygger tidlig i prosessen blir 
orientert om kostnader som påløper i forbindelse med nettilknytningen. 
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