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Høring - endringer i energiloven og energilovforskriften 

 

Det vises til Olje- og energidepartementets ekspedisjon datert 7. desember 2012 

vedrørende ovenstående. 

 

Når det gjelder forslaget til endringer i energiloven har Fiskeri- og kystdepartementet 

merket seg at dette gjelder vindkraftanlegg som omfatter inntil to vindturbiner med 

samlet installert effekt inntil 500 kW, der det foreslås at slike anlegg ikke lenger skal 

konsesjonsbehandles av NVE, men behandles av kommunene etter plan- og 

bygningsloven. 

 

Formålet er å legge til rette for en enklere prosess for etablering av mindre 

vindkraftverk som, etter det opplyste i høringsnotatet, vil ”kunne dekke behovet til et 

relativt stort gårdsbruk og samtidig gi muligheten til å selge overskuddet av elektrisk 

energi”. 

 

Fiskeri- og kystdepartementets primæranliggende er etablering av vindkraftanlegg i 

sjøen. Dette er ikke drøftet i høringsnotatet. Vi har derfor tatt opp med Olje- og 

energidepartementet spørsmål om hvor relevant endringene er for sjøområdene, 

eventuelt som demonstrasjonsprosjekter og/eller i tilknytning til 

petroleumsinstallasjoner. Etter den dialogen som har vært mellom departementene 

synes det avklart at spørsmålet ikke vil være aktuelt for møller i tilknytning til 

oljeinstallasjoner, i og at med disse vil være utenfor grunnlinjen og dermed utenfor 

virkeområdet til energiloven. Det kan tenkes demoprosjekter innenfor grunnlinjen, men 

det anses ikke sannsynlig at noen vil søke om så små møller at de faller under grensen 

satt i høringsnotatet og at dette heller ikke vil være lønnsomt. Dette vurderes derfor 
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ikke som en aktuell problemstilling, selv om det teoretisk kan tenkes. 

 

Vi legger for øvrig til grunn at det etter en eventuell lovendring som foreslått uansett vil 

skje en saksbehandling etter plan- og bygningsloven som gir berørte mulighet til å 

uttale seg. 

 

Selv om regelendringene i energiloven med forskrift ikke antas å ha konsekvens for 

Kystverkets ansvarsområder i seg selv, minner vi om at det er viktig at saksbehandling 

av både små og store anlegg som er kystnære/synlig fra farledene fortsatt utredes med 

tanke på effekter på sjøsikkerheten lokalt (krav til å innhente uttalelse fra relevante 

fagetater er hjemlet i saksbehandling etter både plan- og bygningsloven og 

energiloven). Dersom det er aktuelt å merke installasjonene med lys, må det vurderes 

om dette får konsekvenser for generell lysmerking/andre navigasjonsinnretninger i 

dette området, og om det også kreves tillatelse etter havne- og farvannsloven (hfl) § 27. 

Dette fremkommer av kommunens ansvar og myndighet etter hfl §9. Installasjonene 

bør fremgå av kart, også sjøkart. 

 

Kystverkets regionkontorer får saker om oppsetting av kystnære vindturbiner til 

uttalelse i dag, og det er vårt inntrykk at dette fungerer tilfredsstilende. 

 

Til orientering refereres fra havne- og farvannsloven:  

”§ 9. Kommunens forvaltningsansvar og myndighet  

Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor 

kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med  mindre noe annet 

følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.  

 

Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens 

sjøområde.  

 

§ 27. Tiltak som krever tillatelse  

 

Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket 

skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, 

luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og 

rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av loven her.  

 

Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig 

utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme 

gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke 

sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled”.  
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Utover ovenstående har Fiskeri- og kystdepartementet ikke merknader til forslaget til 

endringer i energiloven § 3-1 og energilovforskriften § 3-1. Vi har heller ikke merknader 

til forslaget til endring av energiloven § 5-7 om forhandlingsplikt. 

 

Med hilsen 

 

 

Inger Oline Røsvik 

avdelingsdirektør 

 Morten Gundersen 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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