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Skurvenuten vindkraftverk - vedtak om statlig planvirkning
1. Innledning
Olje- og energidepartementet viser til brev av 30. juni 2017 fra ASKO Rogaland AS (ASKO)
med anmodning om at departementet gir NVEs vedtak om konsesjon til Skurvenuten
vindkraftverk i Gjesdal virkning som statlig plan.

2. Bakgrunn
Ved NVEs vedtak av 19. mai 2014 fikk ASKO konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk
på inntil 10 MW på Skurvenuten i Gjesdal kommune. Det ble samtidig gitt konsesjon til et
tilsvarende prosjekt på Tindafjell. Ingen av disse vedtakene ble påklaget.
Gjeldende reguleringsplaner for planområdet til vindkraftverket åpner ikke for bygging av
vindkraft. ASKO søkte derfor kommunen om dispensasjon fra planene for oppføring av
vindkraftverket.
Gjesdal kommune innvilget først søknaden om dispensasjon, men etter klage fra CE Næring
AS ble vedtaket omgjort. Dispensasjonssaken er etter det departementet har fått opplyst
oversendt Fylkesmannen for klagebehandling.
ASKO opplyser at det arbeides med realisering av Skurvenuten vindkraftverk, men at
gjeldende planstatus er til hinder for oppstart. Videre skriver selskapet at det er planlagt for
samtidig realisering av Skurvenuten og Tindafjell vindkraftverk, og at bygging av Tindafjell er
igangsatt. Dersom bygging av Skurvenuten ikke blir igangsatt, vil ASKO gå glipp av
stordriftsfordeler, som påfører selskapet betydelige økonomiske tap.
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Departementet har forelagt anmodningen for Gjesdal kommune. Kommunen behandlet
saken i formannskapsmøte 31. august d.å. og fattet følgende vedtak (6 mot 5):
"Det vises til brev av 16.08.17 fra Olje- og energidepartementet der departementet ber
om kommunens merknader til anmodning fra ASKO Rogaland/ASKO Fornybar om at
konsesjonen for Skurvenuten vindkraftverk gis virkning som statlig arealplan.
Formannskapet kan ikke se at det er grunnlag for å imøtekomme anmodningen fra
ASKO om at konsesjonen for Skurvenuten gis virkning som statlig arealplan.
Det vises til følgende:
- Formannskapet/kommunestyret er den overordnede planmyndigheten i kommunen.
Kommunens planansvar og rollen som samfunnsutvikler ønskes opprettholdt også i
denne saken.
- Konsesjonen har i liten grad vurdert utfordringene mellom vindkraftverket og
næringsområdet Skurve nord. Vurderingsgrunnlaget er dermed ikke godt nok til at
konsesjonen bør gis virkning som statlig plan i dette tilfellet.
- Den siste søknaden fra ASKO om dispensasjon er grundig behandlet og klar for
oversendelse til fylkesmannen i disse dager (dersom det forrige vedtaket opprettholdes).
Formannskapet mener at kommunen og fylkesmannen vil være de beste til å fatte en
grundig og riktig avgjørelse i denne saken."

3. Departementets vurdering
Med hjemmel i energiloven § 3-1 fjerde ledd, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 6-4, 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.
ASKO har derfor søkt Gjesdal kommune om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19. 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. Departementet merker seg at Gjesdal kommune har avslått
dispensasjonssøknaden.
Av pbl. § 12-1 tredje ledd siste punktum følger det at det ikke er krav til reguleringsplan for
vindkraftanlegg. Av det følger at kommunene ikke kan pålegge en konsesjonær å utarbeide
planforslag, jf. også Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 41. I proposisjonen heter det at i de
tilfeller kommunen ønsker å utarbeide reguleringsplan for slike tiltak bør dette avklares
gjennom et oppstartsmøte eller senest ved høring av utredningsprogrammet for tiltaket, for at
prosessene kan bli tidsmessig samordnet på en god måte. Videre heter det at der det
allerede foreligger arealdel til kommuneplan eller reguleringsplaner som er til hinder for
gjennomføringen av tiltaket, kan kommunen velge å sørge for nødvendig planendring eller
alternativt å gi dispensasjon.
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Departementet legger derfor til grunn at der kommunen ønsker å regulere et vindkraftverk,
skal dette fremkomme tidlig i prosessen slik at reguleringsplanarbeidet kan samordnes med
konsesjonsbehandlingen. Departementet kan imidlertid ikke se at det på noe tidspunkt under
behandlingen av vindkraftverket eller i de etterfølgende tre år har vært tatt noe initiativ fra
kommunen om planbehandling. Heller ikke ved senere behandling av dispensasjonssøknaden eller av spørsmålet om statlig planvirkning har utarbeidelse av kommunal
reguleringsplan vært drøftet. Med de saksbehandlingsregler som gjelder for slike planer, kan
departementet derfor ikke se at det kan foreligge er godkjent reguleringsplan for
vindkraftverket innen rimelig tid.
Departementet viser til at det er gått tre år siden konsesjonen ble gitt. Gjesdal kommune var
positiv til planene da saken ble konsesjonsbehandlet, og vedtaket ble ikke påklaget.
Departementet har forståelse for ASKOs planer om samtidig realisering av Tindafjell og
Skurvenuten vindkraftverk ut fra de økonomiske tap som kan oppstå dersom dette ikke lar
seg gjøre.
Av hensyn til tidsaspektet og et rimelig krav til forutsigbarhet for konsesjonæren, finner
departementet at det er grunnlag for å ta anmodningen om statlig plan til følge.

4. Konklusjon
Konsesjonen til bygging og drift av Skurvenuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, gitt ved
NVEs vedtak av 19. mai 2014, gis virkning som statlig plan, jf. plan- og bygningsloven § 6-4
tredje ledd.
Departementets vedtak om statlig plan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 6-4
tredje ledd annet punktum.
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