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Defenisjon av HØRINGER 
På hjemmesiden til Regjeringen.no står denne definisjonen: 
 
«Kva er ei høyring? (sist oppdatert 28.06.22) Forvaltninga skal opplyse saker så godt som mogleg før 
ho fattar avgjerder. 
Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og føre 
kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgavene sine. 
Ein sender saker på høyring av di det er ein demokratisk rett for alle å få vera med på  å utforme 
offentlig politikk og av di synspunkta til dei som sakene kjem ved , skal verta kjende for dei som fattar 
avgjerdene …» 
 
HØRINGS-SVAR vedrørende endringer i Fornybar-direktivet, Energieffektiviserings-direktivet, 
Bygningsenergi-direktivet: 
* 
I denne aktuelle høringen fra OED og regjeringen er det på ingen måte noe ønske om å opplyse saken 
så godt som mulig. 
I tillegg er det satt en kort høringsfrist midt i sommerferien. 
 
I høringsbrevet vises det kun til Europakommisjonens hjemmesider med lenker. 
Ingenting er oversatt til norsk. 
Norsk er det offisielle språket i Norge - ikke engelsk. 
 
Alt er skrevet på et tungt engelsk fagspråk. 
På min iPad var lengden på Høringsnotatet fra EU på 5,28 meter. 
De andre lenkene var på tilsammen 16,48 meter. 
 
Så det vi får servert fra OED og regjeringen, er lenker til EU og engelsk tekst med en lengde på over 
21 meter Og innholdet er ganske fryktinngytende. 
 
- De foreslåtte endringene vil undergrave våre interesser i forsvarlig forvaltning av Norges 
naturressurser, vår fauna og flora og vårt miljø: 
 
- De vil finne egnede land- og havområder. 
- De vil redusere lovgivingsmessige og ikke-lovgivingsmessige hindringer. 
- De vil forenkle og forkorte prosesser. 
- De vil fastsette klare og kortest mulige tidsfrister for alle trinn som er nødvendige for bygging og 
drift av fornybar energi. 
- De vil tilrettelegge for hurtigskranke for utstedelse av tillatelser til prosjekter, og de vil at antall 
involverte myndigheter skal begrenses og at effektivitet maksimeres. 



- De vil sikre at drap eller forstyrrelse av villfugl-arter og beskyttelse av disse, ikke skal utgjøre 
hindringer for utvikling av fornybar energi…. 
 
…. og dette er bare noe av den 21 meter lange teksten … 
 
Konklusjon: 
1.   
- Disse forslagene til EU-direktiv endringer vil få enormt store og inngripende virkninger  for Norge.  
- OED og Regjeringen kan ikke behandle denne viktige saken på en slik lettvint måte og som en 
hastesak. 
- Regjeringen og OED må sørge for at alle dokumenter som de viser til i høringsbrevet, vil bli oversatt 
til norsk. 
I et demokrati som jeg til nå har trodd at vi hadde, så skal alle ha en rett til å kunne lese 
dokumentene i en høring på et forståelig norsk språk, for å kunne ha grunnlagsmateriale til å uttale 
seg. 
Og det bør være en normal lengde på  høringsfristen. 
2. 
Høringen i den form den er presentert på nå må underkjennes. 
3. 
Nå er det på tide å trekke i nødbremsen. 
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