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Høring - endringer i energiloven og energilovforskriften 

Norges Bondelag viser til høringsbrev fra departementet av 7. desember 2012 og vil med 

dette gi en uttalelse om forslaget til endrete saksbehandlingsregler for småskala 

vindkraft. 

 

Som det går fram av høringsutkastet, har denne formen for energiproduksjon lite omfang i 

dag. Men med elsertifikatordning på plass og videre teknologiutvikling vil 

gardsproduksjon av vindkraft kunne få en økt betydning for en del gardsbruk, både som 

tilleggsnæring og som bidrag til å øke vår samlede fornybarproduksjon av energi. 

Gardsvindproduksjon vil spesielt kunne passe der vindforholdene er gode, 

miljøkonsekvensene ikke er for negative, og garden har et relativt høyt kraftforbruk. 

 

I Norges Bondelags informasjonsarbeid mot medlemmene om mulighetene i 

energiproduksjon er det konstatert at saksbehandlingsregler og –rutiner fram til nå ikke har 

vært tilfredsstillende. Med en konsesjonsbehandlingsgrense knyttet til spenningsnivået har 

en i praksis fått forskjellsbehandling mellom søkere avhengig av lokale nettforhold og 

nettselskapenes holdninger. I tillegg er det konstatert varierende kunnskaper om 

behandlingsrutiner og overordnete styringssignaler i lokale forvaltningsorganer, både der 

sakene har vært til lokal behandling etter plan- og bygningsloven og der lokale eller 

regionale organer har vært høringsinstanser. 

 

Norges Bondelag vil derfor støtte forslaget om endringer i energilovens § 3 – 1 og 

energilovforskriftens § 3 – 1, slik at konsesjonsplikten bli knyttet til effektgrense i stedet for 

spenningsgrense.  

 

Hvilken effektgrense som skal vedtas, vil kunne være et vurderingstema. Men med en 

foreslått grense på 500 kW vil de aller fleste aktuelle gardsmølleprosjekter i dag bli fanget 

opp. Får man en positiv utvikling i vindkraftnæringen i årene framover, kan nok mindre 

grupper av større møller med lokal tilknytning bli aktuelt. Men det kan være argumenter 

for at faginstansen NVE beholder ansvaret for lokale prosjekter av en viss størrelse. 
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Ut fra det som er anført om erfaringene med ulik kompetanse i kommuner og regionale 

forvaltningsorganer, er det viktig at forslaget i høringsnotatet om en veileder for 

kommunene for å sikre likebehandling, forutsigbarhet og kompetanse i saksbehandlingen, 

bli fulgt opp.  

 

Norges Bondelag vil avslutningsvis understreke at når det skal satses på 

vindkraftproduksjon i Norge, må småskala vindkraftproduksjon være et fullverdig 

supplement til større vindparker. Ofte vil det kunne være lettere å få lokal aksept og lokal 

forankring for mindre produksjonsanlegg enn for større vindkraftparker. Vindkraftanlegg 

som skal realiseres, må være miljømessig forsvarlige. Men det kan være grunn til å advare 

mot overdrevet problematisering av miljøkonsekvenser. Gardsvindmøller beslaglegger 

svært begrensete arealer. Skulle det likevel være reelle innvendinger knyttet til for 

eksempel biologisk mangfold, kulturminner eller støy, må disse tas på alvor. At 

vindmøllene er et hittil ukjent element i kulturlandskapet, må tillegges mindre vekt. 

Etablering av gardstilknyttete vindmøller vil være et uttrykk for den dynamikken som en  

kontinuerlig er avhengig av i næringslivet. Og en vindmølle vil mange steder kunne stå i 

god harmoni med det etablerte kulturlandskapet for øvrig. 

 

 

Forhandlingsrett om tredjepartsleveranse og –adgang til fjernvarmeanlegg 

 

Norges Bondelag har ikke merknader til forslaget om en ny § 5-7 i Energiloven slik det er 

foreslått. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes Terje Engvik 

 

 

 

 

          

 


