
Til: Olje og Energiminister Terje Lien Aasland

Fra: Nei til Vindkraft i Kvinnherad

Høring vedrørende forslag til endringer i følgende EU-direktiv: Fornybardirektivet, 
Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsenergidirektivet, utsendt 9 juni 2022 med opprinnelig 
høringsfrist 08. august nå forlenget til 22. august.

Kvinnherad kommune har 13000 innbyggere. Av disse er 5530 medlemmer av Nei til Vindkraft i 
Kvinnherad.

Vi og de fleste organisasjoner og enkeltpersoner som har avgitt høringssvar reagerer sterkt på at alle 
underlagsdokumenter bare har vært tilgjengelige på engelsk og at høringen finner sted midt i 
ferietiden. Vi krever og forventer at alle relevante dokumenter blir oversatt til norsk med 
høringsperiode på åtte uker fra det tidspunkt norske versjoner av dokumentene foreligger.

I vår høring vil vi, i mangel på offentlige norsk oversettinger, i stor grad basere oss på Siv 
Johannessens private oversetting av EUs nye lovforslag, samt andre og særlig Motvind Norges 
høringsvar. 

Den 18. mai i år lanserte EU planen «REPowerEU». Et av planens overordnede mål er å 
strømlinjeforme  «rammeverket for godkjennings og tillatelesesprosser for prosjekter for fornybar 
energi» ( kommisjonens anbefaling artikkel 292 pkt. 5), herunder søknader, behandling, iverksetting 
og utbygging av vindkraftverk på land og sjø. En ønsker og å korte ned behandlingstiden til 1 til 2 år. 
Dette vil blant annet innebære sterkt begrenset tid for lokal påvirkning og deltagelse.  En begrunner 
dette m.a. med henvisning til krigen i Ukraina og avhengigheten av import av russisk gass. «En 
raskere spredning av fornybar energi vil gjøre Unionen mindre avhengig av – primært importert – 
fossil brensel «. 

Det heter og (pkt. 21): «Medlemslandene bør raskt utpeke egnede land og havområder for prosjekter 
for fornybar energi». «Som et ledd i denne kartleggingsprosessen bør det utpekes avgrensede og 
klart definerte områder såkalte «go-to» areas som anses som spesielt egnet for utbygging av 
fornybar energi». I «go-to areas» skal konsesjoner kunne gis uten prosjektspesifikke 
konsekvensutredninger, så fremt ingen naboland protesterer. Dette er i praksis det samme som den 
Nasjonale Rammeplanen fra 2019 la opp til og som førte til den mest omfattende folkelige 
motstanden på flere tiår, ca 5300 høringsuttalelser, med det resultat at regjeringen Solberg skrotet 
hele forslaget.

REPowerEU - planen innebærer en stor utvidelse av sentrale myndigheters adgang til å gi 
konsesjoner, 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 lokalbefolkning skal få større innflytelse på framtidige 
konsesjonsvedtak.

For øvrig gjelder og fremdeles de samme argumentene som ble fremmet i vår kritikk av «Nasjonal 
rammeplan» fra 2019 hva gjelder skadevirkninger på natur, miljø, helse og livsmiljø ved utbygging av 
vindkraft. 

Nei til Vindkraft i Kvinnherad er svært kritisk til selve planen som innebærer en sentralisering (både 
nasjonalt og til EUs beslutningsorganer) og strømlinjeforming av godkjenning og tillatelsesprosesser 
for prosjekter for fornybar energi, inkludert vindkraft, og en tilsvarende svekkelse av lokal og også 
nasjonal påvirkning og innflytelse. Dette ser vi allerede i dag gjøre seg gjeldende innenfor produksjon 
og forvaltning av norsk vannkraftsenergi gjennom tilknytningen til ACER og EU.



Vern av natur og miljø og norsk suverenitet og råderett over egne ressurser vil bli betydelig svekket 
om Storting og regjering slutter seg til disse direktivene. 

Nei til rasering av natur og miljø, nei nedbygging av demokratiet, nei til videre utbygging av 
vindkraft.

Kvinnherad 06. august 2022

Åge Bjørsvik     Astrid Døssland     Mona Vetrhus   Annemor Ekeland  Mari Teigen Varanes  Sven 
Løkeland


