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Uttalelsetil høringpå endringeri energiloven

Vi viser til departementets høringsbrev av 07.12.2012, med vedlagte høringsnotat.

Bakgrunnfor og innholdi høringen
Det er i hovedsak tre forhold og forslag til endringer som tas opp som høringstemaer:

OED foreslår å knytte konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert effekt i
anlegget i stedet for elektrisk spenning. Forslaget innebærer en endring i hvilke
vindkraftanlegg som vil bli konsesjonspliktig etter energiloven.
OED ønsker å legge til rette for at mindre vindkraftverk, som i dag
konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og
bygningsloven. Det foreslås også en rapporteringsplikt til NVE for eier av
vindkraftverk når endelig tillatelse til bygging etter plan- og bygningsloven har blitt
gitt.
OED ønsker å legge til rette for effektiv utnyttelse av varmeressursene og foreslår
derfor en forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer som mottar forespørsel om
leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart. Dette antas også å fremme
konkurranse mellom aktører. Etter forslaget kan departementet megle mellom parter i
tvister mellom konsesjonærer og tredjepart som ønsker adgang eller å levere varme.

Fylkesmannensvurderingerog uttalelse
Fylkesmannen i Vest-Agder er positiv til de foreslåtte endringer, og har ingen merknader til
punktene 1 og 3 referert under forrige avsnitt. Når det gjelder punkt 2 ser også fylkesmannen
betydning slike vindkraftanlegg kan ha for lokal verdiskaping, men har følgende
tilleggskommentarer.

Det foreslås at vindkraftanlegg inntil 500 kW kan behandles av kommunen som lokal
planmyndighet, og det åpner for behandling av fysisk store turbiner opp til 100 meters
høyde. Anlegg av denne størrelse vil gjerne representere store landskapsmessige
inngrep og ha stor miljømessig betydning. Det er foreslått at antallet turbiner innen
hvert prosjekt begrenses til maksimalt 2 turbiner, men det er ikke sagt noe om hvor
stort et prosjektområde bør være utover at avstanden mellom turbiner må være 300 —
600 meter.

Naturmangfoldloven setter krav til hvilke hensyn som skal være vurdert i
saksbehandling som berører naturmiljøet i. Et av kravene (§ 7) sier at saken skal være
tilstrekkelig opplyst, og det betinger et godt kunnskapsgrunnlag (§ 8) før vedtak fattes.
Hvor langt kravet etter § 8 går, bør avklares i arbeidet med plan- og
utredningsprogram eller KU-forskriftens § 6.
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Kunnskap om miljøeffektene av vindkraftanlegg anses av fylkesmannen fremdeles å
være begrensede, og naturmangfoldlovens §§ 9 og10 påpeker betydningen av føre-var
prinsippet og at samlet belastning skal vurderes. Når det gjelder nevnte § 10 bør det
avklares ved en gitt tillatelse hvorvidt det kan åpnes for andre tilsvarende anlegg i
angitt nærhet.

c) Uavhengig av størrelse på planlagte vindkraftanlegg under 500 kW eller formål mener
fylkesmannen det skal være påkrevet at det ved planlegging må søkes dispensasjon fra
arealformål gitt i kommuneplan eller annen juridisk bindende arealplan. Dermed
sikres en fullstendig planbehandling, samtidig som søker ikke trenger være bundet av
at energien må være knyttet til et særlig bruksformål, eks. til drifta på eget
gårdsanlegg. Fylkesmannen forutsetter at bygging av slike vindkraftanlegg ikke kan
unntas fra ordinær planbehandling som tiltak innen landbruk +.

Det er vanskelig i dag å forutse i hvilken utstrekning vindkraftanlegg under 500 kW vil ha
aktualitet i framtiden. Men der de planlegges vil de kunne representere betydelige utfordringer
for lokalsamfunn og naturmiljøet. Etter fylkesmannens oppfatning er det derfor svært viktig at
de retningslinjer og forskrifter/-endringer som skal utarbeides for behandling av
vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven er så konkrete at det ikke oppstår ulike
oppfatninger om hvordan de skal fortolkes.
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