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Statens landbruksforvaltning sin høringsuttalelse – forslag til endringer i energi-

loven og energilovforskriften 
 

Statens landbruksforvaltning viser til brev med høringsnotat av 7.12.2012. Høringsforslaget 

omfatter følgende endringer: 

 

 knytte konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert effekt i anlegget, i tillegg til 

elektrisk spenning. Slik legges det til rette for at mindre vindkraftverk kan behandles av 

kommunene etter plan- og bygningsloven. Det foreslås også en rapporteringsplikt til 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for eier av vindkraftverk når endelig 

tillatelse til bygging etter plan- og bygningsloven har blitt gitt. 

 det foreslås også en forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer som mottar en fore-

spørsel om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart. Etter forslaget kan 

NVE megle i tvister mellom konsesjonær og tredjepart som ønsker adgang eller å levere 

varme. 

 

Olje- og energidepartementet skriver i høringsnotatet at det forventes at kommunen vil få en 

større andel av saker der det søkes om mindre vindkraftverk med en samlet effekt opp til 500 

kW. Dette spesielt i landbruksområder, der dette vil kunne være et viktig bidrag som en 

tilleggsnæring. SLF mener det er viktig at man i slike saker unngår å båndlegge produktivt 

jordbruks- og skogbruksareal. 

 

En forventet økning i slike saker vil kunne føre til flere mindre vindkraftverk, som da blir 

liggende i mer produktive landbruksområder enn det de store anleggene så langt har blitt 

lokalisert i.  Ettersom det potensielt kan bli etablert en del slike anlegg per kommune, er 

dette noe en med fordel kan vurdere å avklare i kommuneplan. 

 

Videre foreslår departementet at det i samråd med miljøforvaltningen utarbeides en veileder 

for kommunene for å sikre likebehandling, forutsigbarhet og kompetanse i 

saksbehandlingen. 
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SLF ber om at landbrukskompetanse blir involvert i arbeidet med veilederen, idet 

konsekvensene av forslaget også berører landbruksareal. En kan gjennom dette arbeidet også 

se nærmere på hvordan jordloven, konsesjonsloven, og plan- og bygningsloven virker 

sammen, og i størst mulig grad avklare hensynet til landbruksressursene og landbruksdriften 

i slike saker. 

 

Statens landbruksforvaltning har ellers ingen merknader til forslaget. 
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