
Høringssvar vedrørende endring av EU direktiv. 

Vedrørende Energieffektiviseringsdirektivet. 

Vedrørende Bygningsenergidirektivet med frist 22 08 2022. 

 

 

Repower EU dokument er tilgjengelig på Engelsk for det Norske folk . 

Man må i det minste kreve fra det Norske Storting og Regjering at dokumentet 

er på Norsk Nynorsk Nordsamisk og Sørsamisk. 

Slik at alle borgere i dette landet kan sette seg inn i om hva dette gjelder og for 

hvilke konsekvenser dette vil ha på lang sikt for det Norske demokratiet og 

folks rettigheter på lokal demokratiske prosesser 

 

Da dette dokumentet vil få svært inngripende prosesser på avgjørelser på 

Norske suverenitets prinsipper og demokratiske prosesser. 

Vi kan ikke lenger godta at vi blir underlagt flere og flere EU direktiver. 

 

Man kan se ut i fra dokumentet at det er ned i 05 mnd til 2år i prosses forslaget 

på behandlingstid i det som vil berøre lokaldemokratiske prosesser anses som 

uansvarlig. 

Hastverk kan gi uante følger både for dyr mennesker utmarksarealer 

vannforsyning grunneiere og andre næringsaktører som bønder reineiere 

fiskerier og turistnæring for å nevne noen. 

 

Mange lider under dårlige vindkraftverk konsesjoner som er gitt. 

Det er blitt server alt for mange usannheter i konsesjonsfasene det er også tatt 

mye større arealer i bruk en det var søkt om. 



 Det er ikke reelle planer for opprydding i utmark . 

Det er ingen planer for gjenbruk av utslitte turbinblader hvor disse skal skal 

lagres etter bruk da dette er epoxi plast og giftig materiale. 

Skal det graves ned? 

Så har vi betong og stag hva skal gjøres her? Hydraulikkolje som er de giftigste 

oljene vi har som kan komme ut i grunnvann og forgifte drikkevann for all 

fremtid. Hva gjør vi her ? 

Dette er med stor bekymring at vår Regjering og Storting kan gå for en slik 

behandlingsmodell som EU foreslår. 

Den vil overkjøre Norsk suverenitets hovedprinsipper med åpne demokratiske 

prosesser og Norske folks rettigheter ,det vil falle på sin egen urimelighet. 

Akkurat som på samme måte som den uhemmede eksporten av strøm som kan 

skade Norsk næringsliv og Norges befolkning frå sør Trønderlag og hele sør 

Norges Innlandet  Rogaland og Vestland.  

Vi har også sett hvordan vindkraftverk er blitt solgt ut av landet etter at de er 

ferdigstilt og eiendommene er belånt til astronomiske summer. 

Salg av eiendommer hvor fortjenesten er stråselskaper i et postboksselskap på 

en eller annen øystat hvor ingen har innsynsrett. 

Det er en meget finurlig måte må man si hvordan staten har gitt utenlandske 

investorer lov til å ekspropriere annen,s manns mark \eiendom. 

I tillegg har det vært flere brudd på plan og bygningsloven som går som en rød 

trå igjennom gitte konsesjoner.  

Mange av konsesjonene er gitt på sviktende grunnlag og med utsettelser på 

utsettelser ved ferdigstilling. 

Dette kan vi ikke finne oss i lengre at naturen skal bygges ned i et tempo som 

ikke kjenner sidestykke i Nyere tid.  

Dette gjøres for klimaet og det grønne skiftet hevdes det. 

 



Nei mener jeg det gjøres kun for profitt og at tempoet skall gå fortere og 

fortere . 

Det grønne skifte er en gedigen bløff når mineraler forbrukes i et gedigent 

stort tempo. Vi forbruker mer en det verdens mineralresurser kan tåle å gi. 

For når mineralene er borte er det skåltomt. 

Det er en utopi å tro at EU skal være energinøytral i 2050.  

Er det da på bekostning av resten av verden og på bekostning av de fattigste.  

At vi i den vestelige verden skal ha elbiler elsykler elferger solcellepaneler 

vindkraftverk på hav og land telefoner nye pc er elekrifering datasenter 

batterifabrikker bitcoin . 

Søppelberg på søppelberg som ikke kan gjenvinnes på lik linje med klær som 

ikke kan vaskes men havner på søppelfyllinger i Portugal.  

Hva er det som gjør at NORGE OG EU ikke stopper opp og tenker trenger vi alt 

dette.  

 

Dette sier dere er fremtiden.  

 

Beskytt havet i alle fall begynn å rydd der få all plasten ut av havet der maten 

er .  

Havvind vil tilføre havet enda mer plast det er sannheten og det vet dere.  

 

Kan ikke se at dette direktivet vil tjene noen på kort eller lang sikt.  

Vi stemte 2 ganger nei til EU fortsatt NEI NEI. 

 

Det er ikke der med sagt at vi ikke skal dele med EU av overskudds krafta vår. 

Vi har siden 60 tallet utvekslet kraft i Norden og det er slik det skal være. 



Men vi må beskytte vår egen industri første og det Norske folket  

Er ikke villig til å avgi suverenitet spørsmålene til EU.  

 

Vil ikke ha mer vindkraft verken på hav eller land.a 

Av hensyn til mennesker dyr natur og miljø. 

 

Det vil ikke gagne det Norske folket og de demokratiske rettighetene vi har.  

Det er bedre å gjøre gode langsiktige vurderinger over tid da vil alle 

problemstillinger komme frem i dagen. 

 Åpenheten fra myndighetene må bli mye bedre.  
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