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Høring: forslag til endring i energilovforskriften 
 
Naturviterne viser til høringsbrev datert 24.06.2014 med forslag til endringer 

i energilovforskriften. 

 
Naturviterne vil adressere to forhold som er relevante i denne høringen: 

 

For det første: hvor mye kraft har Norge behov for? Pr i dag er det 

kraftoverskudd det meste av året og skal vindkraft bidra til mer fornybar 
energi, må tilsvarende mengde ikke fornybar energi fases ut. Det gjelder i 

første rekke forbruket av fossilt brennstoff i offshoresektoren og oljefyrte 

varmekjeler i oppvarmingen av bygg på fastlandet.  Småskala vindkraft vil gi 
negative konsekvenser for landbruk, naturmangfold og landskap. 

Arealforbruket er meget stort innen vindkraft og vi ønsker en mer overordnet 

nasjonal strategi for fornybar energi. Det er ikke nødvendigvis det mest 
optimale med frislipp på kommunalt nivå for å få en best mulig forvaltning av 

våre samla naturressurser, herunder vindkraft. Norge blir sett på som 

Europas grønne batteri, men vi er også Europas grønne oase! Dette må vi ta 

vare på framover. 
 

For det andre: Vindkraft kan gi mer fornybar energi, men det forutsetter god 

plasser og god saksbehandling i kommunene. Mange ulike hensyn skal 
ivaretas og vår erfaring er at kommunal saksbehandling etter plan- og 

bygningsloven ikke blir så grundig og ikke viser alternativene for besluttende 

politikere på en oversiktig, god og helhetlig måte. Dette skyldes prioritering 
av næringsutvikling i kommunene, noe som gir en slagside i 

saksbehandlingen, men også en generell mangel på slik kompetanse i 

kommunene. De færreste kommuner har i dag kompetanse til å behandle 

saker om vindkraftutbygging. Da blir man i for stor grad avhengig av ekstern 
kompetanse i form av konsulentbyråer. Disse ivaretar ikke alltid kravet om 

uavhengig saksbehandling, med flere alternativer. Dessuten blir ikke 

kompetansen forankret i lokale forhold og man får ikke så godt samspill med 
lokaldemokratiet som kunnskap i eget hus gir.  

 

Naturviterne er bekymret for at et frislipp slik Regjeringen foreslår, vil gå 
dårligere begrunnete vedtak med manglende informasjon om alle 

konsekvenser, avbøtende tiltak og alternative plasseringer. I dag er det 

særlig NVE, Miljødirektoratet, en del konsesjonærer og konsulenter som har 

god kompetanse på dette feltet. Vi vil derfor at kommunene tilføres 
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kompetanse på området før de får mulighet til å behandle 

vindkraftutbygginger etter plan- og bygningsloven. Olje- og 

energidepartementet må sette krav til slik kompetanse før kommunene får 
økte fullmakter til å gjøre vedtak om slik utbygging.  
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Finn Roar Bruun (Sign.) 
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