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Bremangerlandet vindkraftverk - anmodning om statlig plan 
Bakgrunn 
NVE avslo 1. desember 2015 søknaden fra Bremangerlandet Vindpark AS (BVAS) om 
konsesjon for Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune. Olje- og 
energidepartementet omgjorde NVEs avslag og ga konsesjon til utbyggingen 6. juni 2017. 
Advokatfirmaet Haavind anmodet i brev av 8. juni 2020 på vegne av BVAS om at 
konsesjonen til Bremangerlandet vindkraftverk gis virkning som statlig plan. 
 
Det aktuelle planområdet er angitt som LNFR-område i kommuneplanens arealdel. BVAS 
søkte 15. november 2019 Bremanger kommune om dispensasjon fra arealformålet i 
kommuneplanens arealdel for bygging og drift av prosjektet. I møte den 14. januar 2020 
avslo formannskapet i kommunen dispensasjonssøknaden. Kommunens vedtak ble påklaget 
av BVAS, men vedtaket ble opprettholdt og saken oversendt til Fylkesmannen i Vestland for 
endelig avgjørelse. I vedtak 15. mai 2020 opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak og 
sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. I vedtak 4. juni avslo kommunen på 
nytt dispensasjonssøknaden med den begrunnelse at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er 
oppfylt.  
 
NVE godkjente 10. juli enkelte omsøkte endringer i prosjektet. Samme dato ble detaljplan og 
miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) godkjent. Søknaden fra konsesjonæren om endret 
ilandføringssted fra Smørhamn til Oldeide ble avslått av NVE. Både vedtaket om godkjenning 
av enkelte omsøkte endringer, om godkjenning av detaljplan og MTA og avslaget på 
søknaden om endret ilandføringssted er påklaget og til innledende klagebehandling i NVE. 
 
Departementet sendte ved brev av 9. juni anmodningen om statlig plan til Bremanger 
kommune for uttalelse. Kommunen svarte departementet ved brev av 29. juni. 
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Side 2 
 

Departementet har også mottatt merknader til anmodningen om statlig plan fra 
Aksjonsgruppen Nei til vindkraft på Bremangerlandet, grunneiere og og andre 
privatpersoner. Formannskapet i Bremanger behandlet saken i møte den 25. juni. Det ble 
gjort vedtak om å gi følgende uttalelse i saken: 
 

«Bremanger kommune ber Olje- og energidepartementet avvise denne anmodninga. 
 
Som grunngjeving for dette viser vi til følgjande: 
 
1) Vedtak gjort av Bremanger kommunestyre den 19. desember 2019 i samband med 
høyring på detaljplan, Miljø- Transport og Anleggsplan (MTA) og søknad om 
konsesjonsendringar, der kommunen, etter å ha vurdert utbyggjaren sin endelege 
utbyggingsplan, konkluderte med at ulempene med ei utbygging er så store og 
tungtvegande i høve til fordelane at ein ville be NVE og OED om å trekkje 
konsesjonen attende. 
 
2) Vedtak gjort av Bremanger formannskap den 4. juni 2020 i samband med tiltakshavar 
sin søknad om dispensasjon frå LNF-føremålet i arealdelen til kommuneplanen, der 
formannskapet avslo søknaden om dispensasjon etter å ha vurdert søknaden og 
konsekvensane av å gje dispensasjon opp mot § 19.2 i plan- og bygningslova." 

 
Departementets merknader 
Med hjemmel i energiloven § 3-1 fjerde ledd, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 6-4 tredje 
ledd, kan departementet bestemme at endelig konsesjon til et vindkraftanlegg uten videre 
skal ha virkning som statlig arealplan. 
 
Vindkraftverk kan ikke bygges i strid med gjeldende planer etter plan- og bygningsloven. 
BVAS har derfor søkt Bremanger kommune om dispensasjon. Av forarbeidene til 
dispensasjonsbestemmelsen i pbl § 19-2, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) følger det at 
vilkårene for dispensasjon alltid vil være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter 
energiloven.  
 
Bremanger kommune avslo dispensasjonssøknaden, men avslaget ble påklaget til 
Fylkesmannen som opphevet kommunes vedtak og sendte saken tilbake for ny behandling. 
Kommunen avslo søknaden på nytt i vedtak 4. juni 2020. Kommunen mener at viktige 
forutsetninger for tidligere kommunale vedtak ikke er innfridd, og at de negative 
konsekvensene av en utbygging, etter utbyggers endelige plan, vil være klart større enn 
fordelene. I vedtaket vurderer Bremanger kommune det slik at det er rettslig sett anledning til 
å gi dispensasjon, men konkluderer med at hensynet bak og formålet med et LNF-område vil 
bli vesentlig tilsidesatt ved å gi en dispensasjon til utbygging av et vindkraftanlegg av et slikt 
omfang.   
 
I kommunens brev av 29. juni 2020 med kommentarer til søknad om statlig plan bemerker 
kommunen imidlertid: 
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"Vi vil legge til at vi på prinsipielt grunnlag finn det svært uheldig at det vert søkt om 
dispensasjon før detaljplan, MTA og søknader om konsesjonsendringar er ferdig 
handsama av NVE, dvs. før kommunen ser kva vilkår som eventuelt vert stilt av NVE for 
godkjenning av den endelege utbyggingsplanen, og i kva grad kommunen sine 
merknader er høyrde og tekne til følgje." 

 
Departementet viser til at NVE nå har fattet vedtak i de sakene kommunen etterspør i 
ovennevnte brev. Departementet konstaterer at de forutsetningene kommunen har angitt for  
å behandle en dispensasjonssøknad på nytt dermed er tilstede. Departementet finner derfor 
ikke grunnlag for å innvilge søknaden om å gi konsesjonen virkning som statlig plan.  
 
Departementet understreker at det her ikke tas stilling til NVEs påklagede vedtak om 
konsesjonsendringer, godkjenning av planer eller avslaget på søknaden om endring av 
ilandføringssted. 
 
Konklusjon 
Anmodningen om statlig plan tas ikke til følge.  
 
Departementets vedtak om ikke å gi konsesjonen virkning som statlig arealplan kan ikke 
påklages, jf. plan- og bygningsloven § 6-4 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Håkon Høisveen (e.f.) 
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