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Innledningsvis vil jeg si at jeg slutter meg til det som Motvind Norge skriver: 
 
"Sak: Høring av endring i tre EU-direktiver (fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og 
bygningsenergidirektivet), utsendt 9. juni med høringsfrist 8. august. Motvind Norge krever at alle 
relevante dokumenter blir gjort tilgjengelig på norsk og at høringsperioden på 8 uker først begynner å 
løpe etter at norske utgaver av dokumentene foreligger. Den 18. mai i år lanserte EU planen 
«REPowerEU». Planen innebærer blant annet at vindkraftverk på land og sjø skal hastebehandles med 
behandlingstider som kan bli kortet ned til 1-2 år. Arbeidet med planen startet allerede i 2021, bl.a pga 
stigende motstand mot vindkraft på land. Den blir nå presentert som et tiltak mot redusert import av 
naturgass fra Russland og begrunnes med krigen i Ukraina. Motvind Norge er svært kritisk til både selve 
planen og måten høringen forsøkes gjennomført på: 1) De tre aktuelle direktivene er ifølge 
departementet ikke godkjent i Norge. Det virker kunstig å sende på høring endring av ikke implementerte 
EU-direktiver. 2) Saksdokumentene foreligger ikke på norsk. 3) En kort «sommerhøring» i så viktige, 
komplekse og konfliktfylte saker kan ikke aksepteres. 4) De aktuelle endringsforslagene dreier seg 
primært om å få til forsert produksjon av fornybar energi i EU. I departementets høringsbrev er solenergi 
nevnt spesielt, mens vindkraft ikke er nevnt. Dette trass i at forslagene vil få vidtrekkende konsekvenser 
for vindkraftutbygging. Da «Nasjonal ramme for vindkraft» ble lansert i 2019 utløste det den mest 
omfattende folkelige motstanden på flere tiår. Ca 5300 høringsuttalelser, de aller fleste negative, førte til 
at regjeringen Solberg måtte skrote hele forslaget. Det er først i de ikkeoversatte EU-dokumentene det 
går fram at EUs forslag også gjelder nye vindkraftverk. Motvind Norge finner det direkte påfallende at 
vindkraft ikke en gang nevnes der departementet bruker norsk språk. 5) Nye vindkraftkonsesjoner skal 
ifølge forslagene kunne få forenklet hastebehandling. Dette vil blant annet innebære sterkt begrenset tid 
for medvirkning og utredning. Myndighetene skal også utpeke spesielt egnede arealer for 
energiproduksjon (“renewables go-to areas”). Dette er i praksis det samme som «Nasjonal ramme» fra 
2019. I «go-to areas» skal konsesjoner kunne gis uten prosjektspesifikke konsekvensutredninger, så fremt 
ingen naboland protesterer. Det innebærer en stor utvidelse av adgangen for sentrale myndigheter til å gi 
konsesjoner sett i forhold til det som gjelder i Norge i dag. Dette er også direkte i strid med Stortingets 
klare vedtak om at lokale myndigheter, og med det lokal befolkning, tvert imot skal få større innflytelse 
over framtidige konsesjonsvedtak. Motvind Norge krever at alle relevante dokumenter blir gjort 
tilgjengelig på norsk og at høringsperioden på 8 uker først begynner å løpe etter at norske utgaver av 
dokumentene foreligger.» 
 
I det etterfølgende betegner jeg disse tre direktivene som ett direktiv. 
 
EU-direktivet er tilpasset EU og et EU på jakt etter ressurser utenom egne grenser. Vi har andre forhold 
som vi må og skal ta hensyn til, bl. a. boplasser, rekreasjonsmuligheter i nærmiljøet,  truede og rødlistede 
fugle- og dyrearter, naturområder, reindriftsområder, jakt- og fiskeområder som inngår i de siste 
villmarksområder i Europa, og ikke minst hensynet til urfolk og reindriftsområder, der vi har skrevet under 
på internasjonale konvensjoner om å ivareta disse og deres levemåter.  
 
Vindturbiner krever, og har krevd, mye ødelagt natur. De ødelegger biotoper fugler og innsektbestander, 
og sprer store mengder farlig gift av forskjellige slag i naturen.  
Vi har gjennom den fasen av vindkraftutbygging som ligger bak oss, fått ødelagt mer av inngrepsfri natur 
enn noen gang tidligere. Dette er meget alvorlig med tanke på kommende generasjoners muligheter til 
både liv og eksistens. 



 
Spredning av mikroplast i naturen, i drikkevannet vårt og i matfatet vårt, medfører samtidig spredning av 
den farligste liv-ødeleggende giften vi kjenner til; Bisfenol A, en østrogenhermer som det nylig er blitt satt 
vesentlig strengere grenseverdier for grunnet alvorlighetsgraden.  Den vil på sikt kunne hindre all 
forplantning av arter vi er avhengige av, og så også oss selv som art. Den kraftige økningen av dette kan 
knyttes til økt vindkraftutbygging, noe som direktivet legger opp til gjennom nedbyggingen av 
lokaldemokratiet. 
    1) https://www.nrk.no/nordland/det-havner-mye-mer-plast-i-havet-enn-vi-har-trodd.-forskereog-
fagfolk-er-bekymret-1.15926888 
    2) https://zenodo.org/record/5898684#.YlspMS3JLOQ  
 
Konsekvensutredninger: De få konsekvensutredninger som er blitt foretatt, er av en slik art at de fremstår 
som bestillingsverk fra utbyggere, og slik at selv et barn kan gjennomskue det. Langt mer skulle da våre 
myndigheter gjennomskuet dette og reagert. Selv en enkel OED-minister burde sett dette. Enda mer 
betenkelig er det at det er en tidligere mangeårig partileder og stortingsrepresentant, med sitt store 
kontaktnett i det politiske miljøet og statsadministrasjonen, som er sterkt implisert i disse såkalte 
utredningene. Her burde varsellampene lyse kraftig. 
 
Når det gjelder Havvind, så SKAL føre-var-prinsippet følges. Det er enorme nåværende og fremtidige 
verdier i vårt felles matfat som står på spill. Det er alt for viktig å ta vare på dette til at tilfeldige 
uforstandige politikere skal kunne bruke egen synsing og forgodtbefinnende til å leke herre og mester. 
Her skal ikke et direktiv av noen art, spesielt ikke direktiv fra et EU der vi ikke er medlemmer og der EU er 
ute etter verdier på en måte som kan bli til ubotelig skade for oss, være styrende for vår disponering av 
natur og bestander av fisk og sjølevende arter. Fiskere, fiskeindustrien og hele norges kystbefolkning blir 
totalt overkjørt og all statlig kompetanse på området blir neglisjert og behandlet som ikke-eksisterende. 
 
 
Lokaldemokratiet blir i dag overkjørt av myndighetene og vindkraftindustrien, til dels gjennom grove 
lovbrudd begått av begge disse nevnte aktørene.  
Et direktiv som svekker lokaldemokratiet ytterligere, slik som f. eks. dette direktivet, motsetter vi oss 
sterkt. Det kjemper vi mot med alle lovlige  midler. 
 
Dersom tidligere og sittende OED-minister, sammen med regjeringen forøvrig, hadde evnet å se 
sammenhengen mellom kraftproduksjon, industri og befolkning, ville vi ikke hatt den situasjonen vi har i 
landet vårt i dag. Med et redskap som dette direktivet vil gi vindkraftindustrien, vil vindkraftutbyggingen 
øke kraftig både til lands og til vanns. Dette vil igjen føre til enda mer ødelegging av norske bosettinger, 
norsk natur, miljø og klima og fiskerier.   
Om OED hadde vist vilje og evne til å gå gjennom relevant forskning og erfaring vedrørende utslipp av 
klimagasser relatert til vindkraftindustrien, ville de ha sett et miljøregnskap som er til stor ødeleggelse av 
jordens klima. 
 
Vindkraften har spilt fallitt over hele verden. Dette er så omfattende dokumentert at noen 
kildehenvisning er totalt unødvendig. Det er derfor ikke bare betenkelig, men direkte uansvarlig av 
regjeringen å forøke å innplementere dette direktivet.  
Sett i sammenheng til andre og kommende måter å omforme energiformer til elektrisk energi, vil også 
dette direktivet være fatalt for norsk lokaldemokrati. 
 
Dette direktivet må avvises på det mest bestemte. 
 
Mvh 
Jan-Erik Andersen 
 
6013 Ålesund 
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