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Uttalelse til endringer i energiloven og energilovforskriften

Vi viser til departementets høringsbrev av 07.12.2012, med vedlagte høringsno-
tat. Ut fra hensynet til landbruk og bygdeutvikling, har vi ingen merknader. Fyl-
kesmannens miljømyndighet har følgende merknader:

OED ønsker å legge til rette for at mindre vindkraftverk, som i dag konsesjons-
behandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og byg-
ningsloven. Fylkesmannen er positiv til de foreslåtte endringene.

Det foreslås at vindkraftanlegg inntil 500 kW kan behandles av kommunen som
lokal planmyndighet, og det åpner for behandling av turbiner opp til 100 meters
høyde. Det er foreslått at antallet turbiner innen hvert prosjekt begrenses til
maksimalt 2 turbiner, men det er ikke sagt noe om hvor stort eller lite et pro-
sjektområde kan være. Flere nærliggende prosjektområder kan representere
store landskapsmessige inngrep og utgjøre trussel for særlig fugl. Naturmang-
foldloven tydeliggjør hvilke hensyn som skal være vurdert i saksbehandling som
berører naturmiljø/verdier. Det er etter Fylkesmannens vurdering positivt at det
utarbeides veileder. Det er avgjørende at de retningslinjer (veileder) og forskrif-
ter/-endringer som skal utarbeides for behandling av vindkraftanlegg etter plan-
og bygningsloven er konkrete, slik at det ikke oppstår ulike oppfatninger om
hvordan regler og retningslinjer skal tolkes. Det skisseres at veilederen skal ut-
arbeides i samråd med miljøforvaltningen. Naturverdier vil kunne bli særlig ska-
delidende ved de foreslåtte endringene og vi ser det som naturlig at miljøfor-
valtningen som fagkyndig får stort gjennomslag ved utarbeidelse av denne. For
å sikre gode rutiner og praksis må veilederen være klar umiddelbart når de nye
reglene trer i kraft.

Uavhengig av størrelse på planlagte vindkraftanlegg under 500 kW, mener Fyl-
kesmannen det skal være påkrevet med planbehandling etter plan- og bygnings-
loven. Dermed sikres en fullstendig planprosess, samtidig som søker ikke treng-
er være bundet av at energien må være knyttet til et særlig bruksformål som for
eksempel til drifta på eget gårdsanlegg.

Fylkesmannen støtter forslaget om at Fylkesmannen er klageinstans for kommu-
nale vedtak. Dette er i tråd med dagens praksis etter plan- og bygningsloven.
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Kommunene vil med endringene kunne behandle flere og større vindkraftsaker
enn i dag. En klar grense på 500 kW og kommunal behandling kan medføre økt
interesse for småskala vindkraft. Det foreslås en rapporteringsplikt til NVE for
eier av vindkraftverk når endelig tillatelse til bygging etter plan- og bygningslo-
ven har blitt gitt. Fylkesmannen mener det er viktig å ha oversikt over utvikling-
en og støtter den foreslåtte rapporteringsplikten. NVE må sørge for at resultate-
ne sammenstilles og er lett tilgjengelige for interesserte brukere.

For å sikre helhet og langsiktighet vil vi anbefale at behovet for at kommunene
utarbeider overordna planer for småskalavindkraftproduksjon vurderes. Sør-
Trøndelag har eksempler på dette fra Ørland og Bjugn kommuner.

Med hilsen

Alf-Petter Tenfjord Harald Høydal
direktør underdirektør
Kommunal og samordningsstaben Miljøvernavdelingen
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