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Regjeringen ved Olje- og energidepartementet har sendt ut dokumenter til høring vedrørende EU-
direktiver. 
Direktivene knytter seg til EU-planen "REPowerEU" som ble lansert 18.mai i år.  
Høringsdokumenter foreligger kun på engelsk. 
 
Motvind Nordvest er en selvstendig ideell organisasjon, som samarbeider med Motvind Norge 
innenfor noen områder ettersom vi har lignende formål. 
Vi er blitt informert om det foreliggende av Motvind Norge. 

Om aktuelle forslag til endring av direktiver 
- De tre aktuelle direktivene er iflg. departementet ikke godkjent i Norge(?). Sendes det på høring 
endring av ikke-implementerte EU-direktiver? 
- Saksdokumenter foreligger ikke på norsk, i en sak som bl.a. gjelder svært omstridt gigantutbygging 
av vindindustri både i sjø og på land. 
- En "kort sommerhøring" i så viktige, komplekse og konfliktfylte saker er ikke akseptabelt. 
 
EU-planen innebærer mellom annet at vindkraftverk på sjø og land skal hastebehandles, tid for 
medvirkning og konsekvensutredninger begrenses sterkt, 
behandlingstid skal bli kun 1-2 år. Det er åpenbart uansvarlig saksbehandling og politikk. 

Myndighetene skal også utpeke spesielt egnede arealer for energiproduksjon (“renewables go-to 
areas”).  
Dette er i praksis det samme som «Nasjonal ramme» fra 2019 der regjeringen Solberg fikk inn mer 
enn 5.000 høringssvar, de aller fleste negative. 
Planen ble da også lagt bort. 
I EU's «go-to areas» skal konsesjoner kunne gis uten prosjektspesifikke konsekvensutredninger, så 
fremt ingen naboland protesterer.. 
 
Motvind Nordvest (Motvind NV) anmoder på det sterkeste om at alle relevante dokumenter gjøres 
tilgjengelig i norsk oversettelse,  
og at høringsperioden løper i 8 uker fra norsk oversettelse er blitt gjort tilgjengelig.  
 
Vi tillater oss også å påpeke for departementet, at det i norsk orientering og oversettelse tydelig 
bør fremkomme at forslaget omfatter  
ny norsk vindindustri, både i sjø og på land. 

Motvind NV er overbevist om at norske naturressurser ivaretas best og mest bærekraftig av norske 
interesser og organisasjoner, i Norge. 



Etter vårt syn egner levende norske naturressurser seg svært dårlig for politiske kompromisser både i 
Norge og med EU. 
 
Vedlegg: se nedenfor. 
 
Motvind Nordvest 
John Ivar Myklebust 
Styreleder  

Vedlegg: 
- Brev til statsråd Aasland OED, fra Motvind Norge 
- Utdrag om EU forslag til endringer.. som dokumenterer at dette gjelder på land, og for havvind (fisk 
og økosystemer). 
 
Lenker til alle høringsdokumentene på alle EU-språk unntatt norsk: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-
fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-
bygningsenergidirektivet/id2917944/?expand=horingsbrev 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-bygningsenergidirektivet/id2917944/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-bygningsenergidirektivet/id2917944/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-vedrorende-forslag-til-endringer-i-fornybardirektivet-energieffektiviseringsdirektivet-og-bygningsenergidirektivet/id2917944/?expand=horingsbrev


 

Til olje-og energiminister Terje Lien Aasland 

Sak: Høring av endring i tre EU-direktiver (fornybardirektivet, energieffektiviserings- 

direktivet 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 ikke- 

oversatte 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. 

Oslo, 12. juli 2022 

 

Hildegunn Flengstad     John Fiskvik 

leder Motvind Norge     1. nestleder Motvind Norge 



UTDRAG 
 

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

 

amending Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from 

renewable sources, Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and 

Directive 2012/27/EU on energy efficiency 
 

Ref. 8 og 9.. 

(8) 

A faster roll-out of renewable energy projects could be supported by 

strategic planning carried out by Member States. Member States 

should identify the land and sea areas necessary for the installation of 

plants for the production of energy from renewable sources in order to meet 

their national contributions towards the revised 2030 renewable energy 

target set out in Article 3(1) of Directive (EU) 2018/2001. Such areas should 

reflect their estimated trajectories and total planned installed capacity 

and should be identified by renewable energy technology set in the Member 

States’ updated national energy and climate plans pursuant to Article 14 of 

Regulation (EU) 2018/1999. The identification of the required land and sea 

areas should take into consideration the availability of the renewable energy 

resources and the potential offered by the different land and sea areas for 

renewable energy production of the different technologies, the projected 

energy demand overall and in the different regions of the Member State, and 

the availability of relevant grid infrastructure, storage and other flexibility 

tools bearing in mind the capacity needed to cater for the increasing amount 

of renewable energy. 

 

(9) 

Member States should designate as renewables go-to areas those areas that 

are particularly suitable to develop renewable energy projects, 

differentiating between technologies, and where the deployment of the 

specific type of renewable energy sources is not expected to 

have a significant environmental impact. In the designation of renewables 

go-to areas, Member States should avoid protected areas to the extent 

possible and consider restoration plans. Member States 

may designate renewable go-to areas specific for one or more types of 

renewable energy plants and should indicate the type or types of renewable 

energy that are suitable to be produced in each renewable go-to area. 
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