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Faurefjellet vindkraftverk - anmodning om statlig plan 

Innledning 

Olje- og energidepartementet stadfestet 16. november 2017 NVEs vedtak av 15. september 

2014 om konsesjon til Faurefjellet vindkraftverk. Konsesjonen omfattet et vindkraftverk på 

inntil 60 MW på et nærmere angitt planområde på Faurefjell i Bjerkreim kommune.  

 

Det aktuelle planområdet på Faurefjell er angitt som LNFR-område i kommuneplanens 

arealdel. Norsk Vind Faurefjellet AS (NVF) søkte 22. mars 2019 Bjerkreim kommune om 

dispensasjon fra gjeldende plan. Formannskapet vedtok dispensasjon 30. april 2019. 

Kommunens dispensasjonsvedtak ble påklaget, og formannskapet tok klagen til følge. 

Kommunestyret fattet 3. september 2019 følgende vedtak:  

 

1. Bjerkreim kommune omgjør dispensasjonsvedtaket av 30.4.2019, formannskapssak 

037/19. Klagene imøtekommes.  

2. Begrunnelse: Det er kommet frem momenter som krever ny konsekvensutredning før 

kommunen kan ta stilling til en dispensasjonssøknad.  

3. Bjerkreim kommune går imot utbygging av vindkraft på Faurefjell.  

 

Advokatfirmaet Schjødt anmodet i brev av 8. oktober 2019 på vegne av NVF om at 

konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk gis virkning som statlig plan. 

 

Departementet sendte ved brev av 30. oktober 2019 anmodningen om statlig plan til 

Bjerkreim kommune for uttalelse. Kommunen svarte departementet ved brev av 

27. november 2019. Departementet har også mottatt merknader til anmodningen om statlig 

plan fra Motvind, Aksjonsgruppa mot vindkraft på Faurefjell og en rekke privatpersoner.  
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NVE godkjente 16. juni 2020 enkelte endringer i prosjektet inkludert en økning i installert 

effekt fra 60 til 67,2 MW og en reduksjon i planområdet på 1,7 km2. Det ble også gitt 

konsesjon til endring av traseen for adkomstveien. Samme dato ble detaljplan og miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) godkjent. Vedtakene er påklaget. 

 

NVE avslo 21. august 2020 NVFs søknad av 4. august om forlenget frist for idriftsettelse fra 

31. desember 2021 til 31. desember 2022 . Klagefristen for vedtaket er ikke utløpt.  

 

Departementets merknader 

Med hjemmel i energiloven § 3-1 fjerde ledd, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 6-4 tredje 

ledd, kan departementet bestemme at endelig konsesjon til et vindkraftanlegg uten videre 

skal ha virkning som statlig arealplan. 

 

Vindkraftverk kan ikke bygges i strid med gjeldende planer etter plan- og bygningsloven. 

NVF har derfor søkt Bjerkreim kommune om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19. Av forarbeidene 

til dispensasjonsbestemmelsen i pbl § 19-2, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) følger det at 

vilkårene for dispensasjon alltid vil være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter 

energiloven.  

 

Departementet konstaterer at Bjerkreim kommune først innvilget dispensasjonssøknaden, 

men at denne ble trukket tilbake etter klage. Begrunnelsen for å trekke tilbake 

dispensasjonen var behovet for nye utredninger. I kommunens merknader til anmodningen 

om statlig plan heter det:  

 

Som det fremkommer i punkt 2 i Kommunestyrets vedtak den 19.11.19: Begrunnelsen: 

Det er kommet frem momenter som krever ny konsekvensutredning før kommunen kan 

ta stilling til en dispensasjonssøknad. Norsk Vind Faurefjellet AS bes fremlegge 

fullstendige konsekvensutredninger knyttet til endring i turbinstørrelse og antall for 

Bjerkreim kommune og berørte parter i saken når det gjelder den konkrete utbyggingen 

på Faurefjell.» så vil Bjerkreim kommune foreta behandling av en evt. ny 

dispensasjonssøknaden når nye fullverdige konsekvensutredninger knyttet til endring i 

turbinstørrelse og antall er fremlagt. 

 

Ønsket om nye utredninger kommer også til uttrykk i Bjerkreim kommunes klage på NVEs 

vedtak om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan/MTA av 16. juni 2020, der 

kommunestyret 1. september 2020 fattet følgende vedtak:  

 

1. Bjerkreim kommune viser til tidligere vedtak og påklager NVE sin godkjenning av 

MTA plan. 

2. I sak 007/20, Høringsuttale MTA plan, og sak 077/19, Klage fra utbygger på ikke 

innvilget dispensasjon fra kommuneplan, har Bjerkreim kommune påpekt at ny 

utbyggingsløsning ikke kan godkjennes uten ny konsekvensutredning. 
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Om behovet for nye utredninger, viser departementet til NVEs bakgrunn for vedtak av 16. 

juni 2020, der det heter:  

 

Som beskrevet i kapittel 1.3 har Norsk Vind lagt fram en detaljplan/MTA for Faurefjellet 

vindkraftverk. Planen inneholder blant annet en konsekvensanalyse for den endelige 

utbyggingsløsningen, som redegjør for endrede virkninger sammenlignet med 

konsekvensutredningen som fulgte konsesjonssøknaden. Det er utarbeidet nye 

fagrapporter for temaene landskap, fugl, støy og skyggekast, mens øvrige temaer er 

omtalt i selve detaljplan/MTA-dokumentet. 

 

Departementet viser til at det som etter gjeldende regelverk om konsekvensutredninger 

eventuelt skal utredes, er virkningene av endringene i vedtaket, jf. konsekvensutrednings-

forskriften § 26 første ledd, første punktum. Departementet legger til grunn at detaljplanene/ 

MTA inneholder en konsekvensanalyse for endelig utbyggingsløsning, og at det er utarbeidet 

nye fagrapporter for temaene landskap, fugl, støy og skyggekast. Departementet kan ikke se 

at det nå er mangler ved utredningene, som Bjerkreim kommune viste til i sitt klagevedtak av 

3. september 2019. Kommunen kan av den grunn behandle en dispensasjonssøknad på 

nytt. Departementet finner derfor ikke grunnlag for å innvilge søknaden om å gi konsesjonen 

virkning som statlig plan.  

 

Departementet understreker at det her ikke tas stilling til NVEs vedtak om konsesjons-

endringer og godkjenning av planer av 16. juni 2020. Vedtaket er påklaget og til innledende 

klagebehandling i NVE etter forvaltningsloven § 33. 

 

Konklusjon 

Anmodningen om statlig plan tas ikke til følge.  

 

Departementets vedtak om ikke å gi konsesjonen virkning som statlig arealplan kan ikke 

påklages, jf. plan- og bygningsloven § 6-4 tredje ledd.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Håkon Høisveen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Trond Ulven Ingvaldsen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi:  

 

NVE 

Motvind Sørvest 

Motvind Dalane 

Aksjonsgruppa mot vindkraft på Faurefjell 

Kaare Finbak 

Marianne Munthe 

Terje Skogen 

Lise Lunde 

Monica Skadsem 

Synnøve Grøtteland Helland 

Ingunn Lindblom 

John Grønning 

Jens Wyludda 

Line Skår 

Tor Jan Espedal 

Silje Rodahl 

Thorleif Hansen 

Rita Strømstad 

Kurt Mange Bjerkreim 

Annbjørg Bue 

Svanhild Arnegård 

Siri Fjeset 

Gjermund Vassbø 

Arnt Myrheim-Holm 

Per Spødervold 

Liv Marie Sandve 

Sveinung Hope 

Sølve Westli 

Christina Fjeldavli 

Erik Erikson 

Peter Logan 

Geir Hagum 
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Adresseliste 

Advokatfirmaet Schjødt AS Postboks 2444 Solli 0201 OSLO 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Norsk Vind Energi AS Postboks 8034 4068 STAVANGER 

 


