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Høringsinnspill til «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft» fra 
Hafslund E-CO 

Hafslund E-CO viser til høringsbrev og dokumentet «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft» utarbeidet av 
NVE. Vi viser også til høringssvar fra Energi Norge, og tilslutter oss hovedpunktene i deres tilbakemelding. 
 
Oppsummering av våre høringsinnspill 

• Det er markedet som må etterspørre ny kraftproduksjon i Norge. Markedet drives av felles innsats 
mot klimaendringer, der fornybar energi spiller en viktig rolle.  

• NVE har gjort en god jobb med å systematisere og sammenstille kunnskap om konsekvensene av 
vindkraftutbygging. Dette arbeidet må det bygges videre på. 

• De utpekte vindkraftområdene er ikke et hensiktsmessig styringsverktøy. Det kan finnes gode 
prosjekt utenfor, og dårlige prosjekt innenfor områdene. 

• Det må være den som søker konsesjon som har ansvar for å legge fram oppdaterte analyser og 
fakta, og stå ansvarlig for søknaden.  

 
Om Hafslund E-CO 
Hafslund E-CO AS er et integrert energi- og infrastrukturkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. 
Hafslund E-CO eier Norges nest største kraftproduksjonsselskap, E-CO Energi AS, og Norges største 
nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund E-CO 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 
samt enkelte mindre investeringer. Fra 1. oktober 2019 endres strukturen i selskapet når Hafslund Nett slås 
sammen med Eidsiva Nett, og Eidsiva Vannkraft slås sammen med E-CO Energi. 
 
Hafslund E-COs kommentarer til rapporten 
Diskusjonen om utbygging av vindkraft i Norge er ikke først og fremst drevet av at Norge har behov for store 
mengder ny energi. Vi har et svært effektivt og godt balansert kraftsystem basert på fornybar vannkraft som 
dekker innenlands behov i normalår. I Europa er fremdeles strømproduksjon en stor kilde til CO2-utslipp. 
Klimaendringene og nedbygging av kjernekraft i europeiske land er de sterkeste driverne for økt 
etterspørsel. Norge har mulighet til å være med å redusere disse utslippene, samtidig som vi skaper 
nasjonale verdier av egen kraft.  
 
Vi ser også at innenlands industri kan få konkurransefordeler gjennom tilgang til fornybar kraft til langsiktige 
og forutsigbare priser. Ønsket om etablering av ny produksjon må komme som en konsekvens av 
etterspørsel i markedet, og det er kraftselskapene som sitter tettest på den vurderingen. Vi må ha et 
forvaltningsregime som er teknologinøytralt, og som sikrer at de fornybarprosjektene som er mest 
lønnsomme for samfunnet også er bedriftsøkonomisk lønnsomme, slik at de realiseres først – uavhengig av 
om de omdanner vind, sol eller vann til fornybar strøm.  
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Hafslund E-CO er opptatt av at behandlingen av kraftutbygging skal være forutsigbar, transparent og at alle 
vesentlige interessenter skal bli hørt i prosessene. NVE har gjennom arbeidet med forslaget til nasjonal 
ramme for vindkraft bidratt til å heve kunnskapsnivået innen flere viktige fagområder som er viktige for å fatte 
beslutninger. Det er viktig at dette arbeidet blir videreført i en framtidig, forbedret konsesjonsmodell. 
 
Samtidig er det viktig for å sikre gode prosesser og beslutninger at det ikke er tvil om at det er den som 
søker konsesjon som har ansvar for å dokumentere både positive og negative effekter av den vindparken 
som søkes etablert. Det er gjennom konsesjonsprosessen at siste oppdaterte kunnskap om både 
naturkonsekvenser og konsekvenser for energiforsyningen skal legges fram for høring.  
 
Hafslund E-CO mener derfor at forslaget om å etablere et kart over vindkraftområder som kan bygges i ikke 
er hensiktsmessig. Reaksjoner i høringsrunden tyder på at et slikt kart i praksis kan virke unødvendig 
konfliktskjerpende. Et kart kan videre være til hinder for å gjøre helhetlige vurderinger av prosjekter. Det kan 
ligge både store og små områder utenfor de utpekte vindkraftområdene som nå eller i fremtiden kan vise seg 
å være mer fornuftig å bygge i. Hvor det er riktig å bygge kan endre seg over tid. Dette kan påvirkes blant 
annet av ny kunnskap, teknologien forbedres, nye næringer etterspør energi og nettet utvikles videre.  
 
Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for forslaget til nasjonal ramme er et godt grunnlag som kan 
utvikles videre. Her ligger det et rammeverk som vil sikre bedre debatter og beslutninger i framtidige 
konsesjonsprosesser. En av nøklene til bedre konsesjonsprosesser er å gi alle berørte interesser større 
forutsigbarhet for når de kan delta i prosessene og på hvilke premisser. Involveringen må skje tidlig, og sikre 
at alle vesentlige innspill blir tatt med inn i arbeidet med å analysere konsekvenser. Her kan den nasjonale 
rammen være med å legge et forvaltningsregime som sikrer involvering og ryddige prosesser.  
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