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Høringsuttalelse fra Eolus Vind om forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land 
 

Den 1. april 2019 sendte Olje- og energidepartementet (OED) «NVEs forslag til en nasjonal ramme for 
vindkraft på land» på høring, med ønske om kommentarer fra lokale og regionale næringsinteresser på 
NVEs forslag til den nasjonale rammen og om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.  

Eolus Vind har drevet virksomhet i Norge siden 2012 og har per i dag to prosjekter med konsesjon i 
Nordland og Rogaland. Eolus er en av Nordens ledende vindkraftplanleggere. Selskapet skaper verdier 
i alle ledd innenfor prosjektutvikling og drift av vindkraftanlegg. Vi tilbyr lokale og internasjonale 
investorer attraktive og konkurransedyktige investeringsobjekt i Norden, Baltikum og USA. Siden starten 
i 1990 har Eolus medvirket til etablering av ca. 570 vindkraftverk med en effekt på nesten 1050 MW. 
Eolus er medlem i NORWEA. 

Ettersom det norske vindkraftmarkedet er et av Eolus prioriterte markeder, ønsker selskapet med dette 
å formidle våre standpunkter om forslaget. 

Vindkraft i Norge 
I Norge er det veldig gode forutsetninger for vindkraftproduksjon. Landbasert vindkraft er i dag en av de 
mest økonomisk lønnsomme måtene å tilføre ny kraftproduksjon til markedet. Den raske teknologiske 
utviklingen sørger for dette. Teknikken gjør at vi i dag kan hente ut mer energi per vindkraftverk. Derfor 
behøver man ikke så mange turbiner som før og man behøver mindre areal enn tidligere for å levere 
samme mengde energi. Dette er positivt for miljøet og vi forventer at bransjen fortsetter utviklingen i den 
retningen. 

Landbasert vindkraft er en viktig del av Norges framtidige klimaarbeid sammen med blant annet 
vannkraft og energieffektivisering, dette påpekes også i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft.  
Vindkraften gir Norge og Europa store muligheter til å redusere utslipp av klimagasser. Dager hvor 
vindkraftproduksjonen er høy og etterspørselen er lav kan man eksportere fornybar energi til andre land. 
Det positive for klimautviklingen og den samfunnsøkonomiske fordelen bør vektlegges i 
konsesjonsprosessen. 

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft 
Eolus er positive til det grundige arbeidet og innhenting av kunnskapsgrunnlaget som NVE har utført. Vi 
har stor respekt for kompleksiteten i spørsmål som oppstår når man planlegger hvilke områder som 
egner seg for vindkraftparker på nasjonalt nivå. Det er mange interessekonflikter som kan oppstå lokalt 
med argument for og imot utbygging av klimasmart og fornybar energi. Eolus håper at grunnlaget skal 
gi mer effektiv og enklere konsesjonsprosesser, men ser også et behov for at regulerende myndigheter 
setter opp tydelige systemer og regler for at den nasjonale rammen skal få ønsket effekt.  Vi vil også 
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påpeke viktigheten av å kontinuerlig oppdatere kunnskapsgrunnlaget systematisk og tydelig for å skape 
en forutsigbarhet i markedet, dette er viktig både for prosjektutviklere og investorer.  Det er et viktig 
poeng at regelverket bør ta hensyn til konsesjoner som allerede er gitt gjennom en åpen og korrekt 
konsesjonsprosess. Det er viktig at de konsesjonene ligger fast for å sikre et stabilt og forutsigbart 
marked. Det må også gis mulighet til å gjøre motiverte endringer i de konsesjonene og MTA-planene i 
aktive prosjekter som i dag ikke omfattes av den nasjonale rammen. 

Eolus har sett bransjeorganisasjonen NORWEAs foreløpige utkast og ønsker å støtte den uttalelsen 
som NORWEA senere vil legge frem. Eolus er enig i at kunnskapsgrunnlaget, ved å inkluderes i 
konsesjonsprosessen, på egen hånd kan tjene det formålet som var ønsket fra starten av, og at den 
endelige rammen bør fastslås uten utpekte områder. Vi er også enige i at det har blitt skapt mer konflikt 
ved å peke ut spesielle områder, enn det har ført vindkraftsaken fremover. 

Blir det slik at en nasjonal ramme med utpekte områder blir sluttresultatet, så bør det gis gode 
forsikringer om at prosjekter innenfor de utpekte områdene får en mer effektiv konsesjonsprosess enn i 
dag. Dette bør imidlertid ikke bety at prosjekter som ligger utenfor de utpekte områdene vil ha en 
vanskeligere konsesjonsprosess, siden nasjonale rammen mener at det er samfunnsøkonomisk 
lønnsomme og viktige prosjekter der også. Prosjekt utenfor de utpekte områdene bør i slike tilfeller følge 
den ordinære prosessen slik den ser ut i dag. Dette bør tydeliggjøres i et regelverk. 

Eolus stiller spørsmålstegn ved hvordan områdene har blitt vektet mot hverandre. Vi ser at noen av de 
såkalte «nesten utpekte områdene» ikke er inkludert i rammen fordi det er områder lengre nord med 
bedre vindressurser. Tross dette er det bare utpekt ett område i Nord-Norge som er egnet. Eolus anser 
at det bør legges større vekt på de gode vindressursene i Nord-Norge. Også den planlagte utbyggingen 
av kraftnettet i landet bør inkluderes i kunnskapsgrunnlaget og være et betydelig argument i 
vurderingene. 

Eolus har opplevd mye positivt engasjement for prosjekter som kobles til det lokale næringslivet. 
Øyfjellet vindkraftverk er et godt eksempel, Eolus signerte en 15-årig avtale med den lokale el-krevende 
industribedriften Alcoa for levering av konkurransekraftig prissatt fornybar elektrisitet. Allerede nå ser vi 
at en større batterifabrikk og serverparker ønsker å etablere seg i Norge. I Nord-Norge finnes et ønske 
om å lokke til seg flere aktører innen næringslivet. Industriene har ytret et tydelig ønske om å bli mer 
klimasmarte og vindkraft er en del av løsningen. Lokalprodusert grønn elektrisitet til næringsutviklingen 
bør vektlegges mer i den nasjonale rammen. 

Med disse argumentene anser vi derfor at det er gode forutsetninger for vindkraftutvikling også utenfor 
de utpekte områdene i forslaget til den nasjonale rammen.  

Vi vil takke for muligheten til å gi våre kommentarer til NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft og 
håper på en fortsatt positiv prosess framover i det viktige arbeidet. 
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