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Svar på høring - Forslag til endring i energilovforskriften.

Stor-Elvdal kommunen stiller seg positiv til det framlagte forslaget til endring av
energilovforskriften § 3-1 da forslaget anses å gi økt forutsigbarhet. og kommunen ser det som
hensiktsmessig at en større andel av vindkraftverkene behandles av kommunene etter plan- og
bygningsloven. Kommunene har kjennskap til lokale forhold og gode forutsetninger for å vurdere
geografiske og miljømessige konsekvenser av slike anlegg.

En slik endring i energilovforskriften vil også være i tråd med kommunens klima- og energiplan.
Stor-Elvdal kommune har som målsetning å være selvforsynt med lokal produsert energi fra
småkraft. vindkraft og biokraft som tilsvarer alt elforbruk i Stor-Elvdal innen 2018. Ved å øke
grensen for konsesjonsbelagte vindkraftanlegg til 1 MW vil dette kunne medføre at man får
søknader om bygging av slike mindre vindkraftanlegg, -enten det har dreier seg om enkeltstående
turbiner eller mindre anlegg til og med 5 turbiner, noe som vil kunne være mindre konfliktfylt
enn større vindkraftparker.

Det gjøres oppmerksom på at det i høringsnotatets punkt 2.2.1 «Endret konsesjonsgrense»
fremgår det at departementets forslag til endring at konsesjonsgrensen for vindkraft økes Ql_9g
med l MW mens det i forslaget til ny lovtekst, står at «vindkraftanlegg på land trenger ikke
konsesjon når den installerte effekten i anlegget er inntil 1 MW. Det samme gjelder i notatets
pkt. 2.2.2 «Omfang og begrensinger av antall turbiner». -<<engrense på inntil 5 turbiner innenfor
hvert prosjekt» mens det i forslag til ny lovtekst står «omfatter vindkraftanlegget mer enn 5
vindturbiner. foreligger det likevel ...>>
Det ser altså ut til at det ikke er overenstemmelse mellom hva som er departementets forslag i
høringsnotatets pkt. 2.2.1 og pkt. 2.2.2, og forslaget til endring i lovtekst.

 

Forslag til endring i forskrift å 3-1 andre ledd:
«Vindkraftanlegg pa land trenger ikke konsesjon nar den installerte effekten í anlegget er til og
med 1 MW. Omfatter vindkraftanlegget til .summen mer enn fem vindturbiner, foreligger det
allikevel konsesjjonsplikt etterforste ledd... .»
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Stor-Elvdal kommune mener også at det er en forutsetning at det utarbeides kompetansehevende
tiltak, i tillegg til «veileder for kommunalbehandling av mindre vindkraftanlegg» for
saksbehandlere i kommunene som får ansvar for behandling av mindre vindkraftverk etter plan-
og bygningsloven.
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