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Introduksjon 

Notatet er skrevet spesielt til Forum for Natur og Friluftsliv avd. Rogaland og til Turistforeningene i 

Stavanger og  Haugesund. Hovedhensikten med notatet er å vurdere Nasjonal Ramme (NR)  ift 

lovverkets krav om konsekvensutredninger, jfr. formålet til NR om å utpeke egnede områder for 

videre utbygging av vindkraft på land. Vurderingen går både på prosess og innhold og forsøker å 

sette NR inn i en nasjonal sammenheng med referanser til tilsvarende tidligere prosesser. Det går 

ikke spesifikt inn på å beskrive mere detaljert de omfattende miljø- og samfunnsmessige 

konsekvensene av en slik utbygging. 

Det er valgt en mere strategisk tilnærming (med kulepunkter) med tanke på å sette søkelyset på de 

punktene hvor det er identifisert vesentlige forhold som bør følges opp i høringsuttalelsene. De  

enkelte organisasjonene velger videre hva og hvordan de vil følge opp dette i sine egne uttalelser. 

Alle tre bidragsyterne, som er medlemmer i DNT, har lang og bred erfaring fra både offentlig 

forvaltning, konsulentvirksomhet og industri innen miljø- og arealressursplanlegging og fra både 

prosjektspesifikke og strategiske konsekvensutredninger nasjonal og internasjonalt. Som det framgår 

av notatet er bidragsyterne kritiske til regelverket rundt styring av vindkraftindustrien på land og 

praktiseringen av dette, samt de vidtgående miljøkonsekvensene denne industrien fører til. 

Vurderingene og uttalelsene i notatet står for bidragsyternes egen regning og notatet er i seg selv 

ikke styrebehandlet i noen av organisasjonene. 

 

Innledning: Bakteppe for vindkraft 

• Norge har i dag en kraftproduksjon på 140-150 TWh, hovedsakelig basert på fornybar 

vannkraft (96%) og eksporterer/importerer strøm via en rekke strømkabler med 

omkringliggende land avhengig av   nedbørsmengder/produksjon og etterspørsel. I følge 

Statnett har Norge i et normalår et kraftoverskudd på 10 TWh basert på dagens 

kraftproduksjon.  

• I forbindelse med elektrifisering av bl.a. transportsektoren vil Norge trenge ytterligere 

elektrisitet. Det er allerede utbygd/under utbygging vindkraft tilsvarende om lag 12 TWh. I 

tillegg er det gitt konsesjoner for 37 nye vindkraftverk som kan produsere om lag 11 TWh. NVE 

har dermed gitt konsesjoner for vindkraft tilsvarende totalt 23 TWh.  

• I flg NVE (Publikasjon 84/2018) antas det i 2030 en årlig kraftproduksjon på 171 TWh hvorav 25 

TWh fra vindkraft, et årlig kraftbehov på 151 TWh og dermed en antatt krafteksport på 20 

TWh. Statkraft og Statnett har også begge konkludert med at med de konsesjonene som i dag 

er gitt er behovet for tilleggskraft ifb med «elektrifiseringen» av Norge mer enn dekket, og 



gitte vindkraftkonsesjoner vil føre til et ytterligere kraftoverskudd i landet og eksport av 

elektrisitet.  

• EU har fastsatt som mål at 20% av EUs totale energiforbruk skal komme fra fornybare kilder 

innen 2020. For å oppnå dette har hvert enkelt EU/EØS-land fastsatt individuelle mål. For 

Norge er tallet 67,5 % innen 2020. Dette målet ble oppnådd allerede i 2014 (69,2%).  

• El-sertifikatordningen ble innført i 2012 for å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og 

Sverige. Samlet mål i de to landene var 28,4 TWh i 2020, og Norge skulle være ansvarlig for 

13,2 TWh av dette. Dette målet ble nådd 24. mai i år. Siste oversikt fra NVE viser at igangsatte 

anlegg og prosjekter som er under bygging pr. april 2019 vil gi en samlet årsproduksjon på 

totalt over 50 TWh, herav 17,6 TWh i Norge. Under behandlingen av Energimeldingen 

sommeren 2016 besluttet Stortinget at det ikke settes nye mål for el-sertifikatordningen etter 

år 2020.  

• Utbygging av vindkraft på land innebærer oftest svært omfattende  arealinngrep da disse skjer 

i vesentlig grad i uberørt eller lite berørte naturområder. Dette vil i de fleste tilfeller gi meget 

store og irreversible fysiske inngrep i tidligere urørt natur og andre verdifulle områder gjennom 

omfattende utsprengning/utfylling for store veianlegg og oppriggings/oppstillingsplasser for 

vindturbinene samt framføring av linjenett og trafostasjon med tilhørende store 

miljøkonsekvenser gjennom støymessig forurensning lokalt og visuelle forurensninger som 

påvirker store regionale områder.  

• Vindkraft kan betegnes som fornybar, men ikke ren energi som mange innen 

vindkraftindustrien hevder, all den tid den både forurenser støymessig og visuelt, fører til 

avfallsproblemer og direkte forbruker uerstattelig natur og leveområder for dyr, fugler og 

insekter. En vindturbins levetid er i 20 år, men de omfattende fysiske inngrepene i naturen i 

form av sprengning, utfylling og planering vil derimot stå for all framtid.  

• Vannkraftutbyggingen i landet har allerede bygget ned/demmet opp store areal med verdifull 

natur. Det er imidlertid et stort potensial for oppgradering av disse vannkraftverkene uten at 

inngrepene medfører særlige tilleggsulemper for uberørt natur. Potensialet for opprustning av 

eksisterende vannkraft er iflg forskning på NTNU i størrelsesorden 20-30 MW og således mye 

større enn de offisielle tallene som NVE opererer med på 5-6 TWh.  

• Det er i dag ikke krav om minst 66% offentlig eierskap og hjemfallsrett for vindkraftutbygginger 

tilsvarende som for tilsvarende vannkraftutbygginger. For vindkraft betales det heller ikke en 

natur-ressurskatt pr kWh produsert kraft som for vannkraft for å kompensere for bruk av 

felleskapets naturressurser. Videre må vindkraftselskapene ikke betale konsesjonsavgifter og 

levere billig konsesjonskraft til kommunene som vannkraftprodusentene må. 

• Vindkraftindustrien nyter også godt av offentlige subsidier gjennom elsertifikater betalt av 

strømkundene. Dette betyr at vindkraftprosjekter som igangsettes før utgangen av 2021 får en 

årlig støtte i 15 år gjennom at forbrukene gjennom strømregningen pålegges å betale en ekstra 

avgift (3,2 øre pr kWh i 2017) som betales ut til vindkraftindustrien. Dette utgjør anslagsvis 700 

kr pr husstand pr år og til sammen 25-30 milliarder kr over en periode på 15 år overføres fra 

norske forbrukere til vindkraftinvestorer.  

• I tillegg betales framføring av linjer fra eksisterende linjenett fram til vindkraftanlegget og 

nødvendige trafostasjoner av forbrukerne gjennom økt nettleie til netteier. Store ulike 

skatteregler mellom vindkraft og vannkraft favoriserer også vindkraftutbygging på land. F.eks. 

betaler bl.a. vannkraft en særskatt på 37% som vindkraft ikke betaler. I tillegg er det store 

forskjeller i avskrivingsreglene.  

• Samlet sett framstår vindkraftindustrien på land som sterkt subsidiert gjennom de nevnte 

fordelene sammenlignet med vannkraftindustrien.  



• De positive samfunnsøkonomiske virkningene av vindkraft på land er samlet sett lave og 

hovedsakelig knyttet til anleggsarbeidene i den korte anleggsfasen. Turbinene produseres 

utenlands, transporteres til landet og monteres av produsentene. Vare- og tjenesteleveranser 

og sysselsettingsvirkningen i forbindelse med anleggsfasen er kortvarig/midlertidig, og behovet 

for permanente arbeidsplasser knyttet til driften er lavt. For de kommunene som har innført 

eiendomsskatt vil et vindkraftanlegg føre til skatteinntekter for den perioden anlegget er i drift.  

• Det er stort sett utenlandske selskaper som i dag investerer i vindkraft på land og norske 

selskaper ser i dag ikke slike investeringer som lønnsomme. En stor andel av vindkraften som 

planlegges bygget vil dermed etter foreliggende prognoser bli eksportert til Europa og 

elektrisiteten brukes således til å redusere utslipp utenfor Norges grenser. En del av 

begrunnelsen til de utenlandske investorene er å skaffe til veie «grønn energi» i Europa, som 

paradoksalt nok er basert på nedbygging av norsk uerstattelig natur. 

• Flere privateide vindkraftselskaper i tillegg til noen offentlige energiselskaper i Norge står som 

innehavere/søkere av konsesjon for vindkraft, og ved å trekke inn utenlandske investorer 

skapes i dag store private formuer basert på nedbygging av norsk natur og forbruk av 

felleskapets miljøgoder. Som et eksempel kan nevnes at de to største eierne i selskapet Norsk 

Vind Energi har pågående en rettstvist ang fordeling av et overskudd i milliardklassen.  

• Vindkraft til havs har et enormt produksjons-potensiale og er i dag i ferd med å bli lønnsomt 

for bunnfaste vindturbiner. En videreutvikling av allerede tilgjengelig teknologi for flytende 

vindturbiner kan gjøre denne teknologien lønnsom om relativt kort tid (5-10 år) dersom 

myndigheter og industri samarbeider. Equinor er i dag kommet langt i utviklingen av denne 

teknologien og har installert et flytende vindkraftanlegg i Skottland og er nylig blitt innvilget 2,3 

mrd i støtte av Enova til å bygge et anlegg på Tampen i Nordsjøen. Selskapet varsler at de er 

rede til å satse videre i Nordsjøen dersom myndighetene legger rammebetingelsene til rette. 

Andre industriselskaper varsler et de er i ferd med å utvikle teknologi for flytende vindturbiner 

og ulike teknologier testes ut i testsenter. Offshore leverandørindustrien viser også en meget 

stor interesse for å satse og utvikle et alternativ til olje- og gassindustrien i framtiden. 

• Norge har svært gode forhold for produksjon av havvind basert på flytende anlegg, og flytende 

vindkraft-teknologi kan bli en stor industri både nasjonalt og for eksport. Leverandører i dagens 

offshore olje- og gassnæring er godt posisjonert dersom myndighetene legger 

rammebetingelsene til rette. Flytende havvind vil gi en langt større andel av nasjonale 

leveranser av varer og tjenester og sysselsettingseffekt sammenlignet med vindkraft på land og 

har i tillegg potensiale til å gi norske selskaper store inntekter internasjonalt. I tillegg kan 

miljøkonsekvensene karakteriseres som reversible og de totale konsekvensene inkl de 

samfunnsøkonomiske kostnadene (fiskeri, transport etc) som begrenset forutsatt en god 

arealplanlegging til havs som sikrer sameksistens.  

• Videre utbygging av vindkraft på land er ikke bærekraftig og vil føre til produksjon av 

elektrisitet som vil bli eksportert basert på hovedsakelig utenlandske investorer,  bygge ned 

verdifull norsk natur basert på subsidier/skattefordeler og fører til lav samfunnsøkonomisk 

verdiskapning gjennom vare- og tjenesteleveranser, skatteinngang og sysselsettingseffekt. 

Økning av produksjon av elektrisitet basert på fornybar kraft i landet kan høyst sannsynlig 

ivaretas på en langt mere samfunnsnyttig måte ved oppgradering av eksisterende vannkraft på 

kort sikt og  utvikling av en havvindindustri på noe lengre sikt. (5-10 år) 

 

Forholdet til tilsvarende tidligere tilsvarende nasjonale utredninger  



• Det har tidligere vært tilsvarende nasjonale utredninger ang kontroversielle 

utbyggingsspørsmål som kan være sammenlignbare med dagens situasjon på vindkraft. På 

1980-tallet ble arbeidet med Samlet Plan for gjenværende vassdrag startet og dette la 

grunnlaget for en grundig utredningsprosess der utbyggingsverdien av vassdragene ble satt 

opp mot bevaringsinteressene. Denne problemstillingen er på mange måter analogt med 

Nasjonal Ramme. Denne prosessen ble ledet av Miljøverndepartementet utfra deres nasjonale 

samordningsfunksjon i energi/areal/miljøspørsmål. 

• På 1990-tallet satte OED sammen med oljeindustrien i gang et arbeide med Regionale 

konsekvensutredninger for å sikre mere helhetlige vurderinger ifb med søknader om 

utbyggingstillatelser på sokkelen. Særlig på grunn av sterkt ulike syn på utbygging av 

Barentshavet og Lofoten/Vesterålen ble dette arbeidet på 2000-tallet fulgt opp med Helhetlige 

Forvaltningsplaner for de ulike delområdene på norsk sokkel. Dette arbeidet ble også 

ledet/koordinert av Miljøverndepartementet. 

• Ifb med utbygging av havbruksnæringen og lokale areal/resipientkonflikter ble det på 1990-

tallet satt i gang et prosjekt (LENKA-prosjektet) med sikte på å lage en ramme for utviklingen av 

havbruksnæringen. Dette arbeidet ble ledet av  Miljøverndepartement, representert ved SFT 

(nå Miljødirektoratet) 

• Det er derfor vanskelig å forstå, med de store arealkonfliktene vindkraftutbygging til land har 

skapt og som ventelig vil forsterkes framover, hvorfor ikke det samme prinsippet om en 

styring/koordinering fra Miljøverndepartementet skal gjelde tilsvarende. Dette står også i 

sterk kontrast til det faktum at Miljødirektoratet ikke er med i de sluttvurderingene NVE har 

gjort. Vi mener således at utarbeidingen og behandlingen av NR  bryter med etablert norsk 

forvaltningspraksis. 

 

Generelt om vindkraftkonsesjoner og forholdet til Energilovens og Plan- og 

bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger 

• En søknad om konsesjon for vindkraftutbygging på land for anlegg med større installert effekt 

enn 1 MW behandles i dag etter Energiloven, og det foreligger i denne loven et krav om 

konsekvensutredninger med referanse til forskrift om konsekvensutredninger hjemlet i Plan- 

og bygningsloven. 

• Øvrige utbyggingssaker som angår viktige lokale og regionale arealspørsmål behandles i dag 

etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder arealspørsmål som utbygging av 

bolig/hyttefelter, industriområder og viktige infrastrukturtiltak. Dette gir kommunene en sterk 

lokal styring på bakgrunn av kommuneplanens arealdel, og det gir samtidig 

fylkeskommune/fylkesmann rett til å fremme innsigelser for å sikre at miljø- og naturhensyn og 

andre viktige samfunnsmessige hensyn ivaretas. Ved innsigelser bringes saken inn til 

Kommunaldepartement for endelig avgjørelse.  

• Da vindkraftutbygginger større enn 1 MW ikke behandles etter Plan- og bygningsloven 

bortfaller dermed disse lokale/regionale styringsmulighetene, selv om disse utbyggingene i høy 

grad berører viktige lokale- og regionale arealinteresser. Lokale og regionale instanser 

begrenses til uttalelsesmyndighet. NVE har svært ofte valgt å ikke ta hensyn til disse 

interessene og kan gi tillatelse selv om tiltakene ikke er i samsvar med kommunenes 

arealplaner og selv om kommunene går imot utbyggingen. Vedtak om konsesjon kan påklages 

til OED, men OED har oftest vektlagt utbyggingsinteressene og støttet sitt eget direktorat.  



• NVE kan i tillegg gi rett til å ekspropriere grunnen selv om grunneier(ne) er imot utbyggingen 

og ikke ønsker å selge til utbyggingsinteressentene. I praksis vil dette si at en konsesjonssøker 

kan få innvilget konsesjon av NVE selv om både grunneiere og kommunen går i mot en 

utbygging. Dette går også klart fram av Nasjonal ramme. 

• I flere saker har en også sett at de vilkår og forutsetninger som lå til grunn for konsesjoner gitt 

av NVE er blitt brutt av konsesjonshaver. Dette gjelder vesentlige forhold som høyde på 

vindturbiner og installert effekt, veibredder, utbygd areal osv. NVE har vist manglende 

forutsetninger og evne til å overvåke konsesjonsvilkårene og til å følge opp slike brudd. Dette 

står i sterk kontrast til kommunenes/fylkesnivåets overvåking/oppfølging av andre private 

utbyggingssaker (hytter, brygger etc) som er hva angår inngrep er neglisjerbare i 

sammenligning og som dermed kan  bidra til å undergrave folks rettsoppfatning. 

• Utbygging av vindkraft er i dag som nevnt ikke nødvendig for norsk energiforsyningssikkerhet, 

og store deler av den kraftproduksjonen som Nasjonal Ramme legger opp til vil gå til eksport 

med store inntekter til de som tildeles konsesjoner. Utbyggingene medfører ofte  svært store 

og kontroversielle inngrep i natur- og landskap, og berører sterkt lokale/regionale interesser. 

Det virker på det grunnlaget i slike saker urimelig å gi et sentralt organ som NVE/OED 

fullmakter til både å ekspropriere grunn og overkjøre den kommunale arealstyringsretten, 

samt oppheve den regionale innsigelsesretten til fylkeskommune og fylke. 

 

 

Generelt om Nasjonal Ramme (NR) 

• Av rapporten framgår det klart at hovedformålet med NR er å legge forholdene til rette for 

videre utbygging av vindkraft i Norge og finne fram til egnede arealer for en slik videre 

utbygging.  

• Foreliggende innstilling fra NVE til OED vil, i tillegg til alle vindkraftkonsesjoner som allerede er 

gitt, føre til norgeshistoriens største arealinngrep og vil endre norsk natur og landskapet vårt 

for all framtid, særlig det unike hei- og fjellandskapet langs kysten og i våre fjorder.  

Det vil få vidtrekkende konsekvenser for miljø- og naturinteresser inklusiv biologisk 

mangfold/dyrs- og fuglers leveområder, for landskap, rekreasjon- og friluftsliv, for folkehelsen i 

landet og for andre viktige og framvoksende næringer som turisme og reiseliv. Disse 

vidtrekkende konsekvensene som i stor grad vil være irreversible og dermed gjelde alle 

framtidige generasjoner, vil således ha svært store samfunnsøkonomisk konsekvenser. 

• Både Statkraft og Statnett har som nevnt i innledningen konkludert med at Norge vil ha et 

vesentlig kraftoverskudd i 2030.  Utredningen mangler en nødvendig diskusjon av behovet for 

en slik videre utbygging av vindkraft på land basert på landets kraftbehov og fokuserer derimot 

i stor grad på lønnsomheten ved vindkraftproduksjon. Driveren for en slik storstilt nedbygging 

av norsk natur synes dermed å være å skape en lønnsom eksportindustri , heller enn et 

nasjonalt energiforsyningsbehov. Dermed mangler en tilstrekkelig begrunnelse for omfanget av 

vindkraftutbygging med tilhørende miljøkonsekvenser og det må derfor kunne stilles 

spørsmålstegn ved politisk styring og det samfunnsoppdraget NVE har fått. 

• Nasjonal ramme konkluderer med at vindkraft til havs er en umoden teknologi, og bruker kun 

et par avsnitt på å konkludere med dette. Det kan synes som at konklusjonen i NR ikke trekkes 

basert på oppdatert kunnskap. Potensialet for opprustning av vannkraftverk omhandles ikke. 

Alternativer til vindkraftutbygging på land for å produsere mere fornybar energi på andre 

måter er således utilstrekkelig belyst, noe som framstår som en vesentlig mangel ved planen.  



• Utredningsarbeidet skulle iht mandatet fra OED skje i samarbeid med Miljødirektoratet og 

Riksaktikvaren og andre relevante etater, men i rapporten framkommer det at avveiningene av 

ulike interesser og de endelige anbefalingene til NVE som legges fram ikke er et resultat av et 

samarbeid  med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE har f.eks.vurdert MDir  sine 

anbefalinger gitt i egen rapport, men har i mange tilfeller sett bort fra disse. Mesteparten av 

temautredningene er foretatt av NVE selv og omhandler gjennomgang av 

kunnskapsgrunnlaget. Sluttvurderinger og konklusjoner ang områdene sin egnethet er foretatt 

at NVE uten medvirkning fra Miljødirektoratet. Når NVE samtidig er konsesjonsmyndighet etter 

Energiloven gir dette denne planen er klar og uheldig slagside og er ikke i tråd med tidligere 

praksis for andre tilsvarende kontroversielle spørsmål, se nedenfor. Det må således stilles 

spørsmålstegn ved om mandatet fra OED er tilstrekkelig oppfylt. 

• FN sin rapport om tap av areal og natur/biodiversitet som nylig ble lagt fram, understreker at 

tap av urørt natur og naturmangfold i dag er et minst like stort internasjonalt miljøproblem 

som endringer i klima. Tap av leveområder gjennom endret arealbruk og fragmentering er den 

viktigste årsaken til det omfattende tap av naturmangfold som vi er vitne til. Dette forholdet er 

ikke tilstrekkelig vurdert i NR. 

• Et eksempel på mangelfulle tematiske konsekvensvurderinger er at det mangler en skikkelig 

vurdering av konsekvensene av vindkraftutbygging for viktige økologiske funksjoner og 

økosystemtjenester. Ikke minst mangler en vurdering av samlet belastning (jf. 

Naturmangfoldlovens §10) og kumulative effekter hvor allerede konsesjonsgitte vindkraftverk 

og andre naturinngrep tas med i vurderingen sammen med den utbygging som kan være 

aktuell i de områdene som er definert som velegnet for vindkraftutbygging. Det mangler også 

vurderinger av hvor mange og hvor store turbiner som kan være akseptable i forhold til samlet 

belastning  innen hvert av de foreslåtte områdene for etablering av vindkraft. Også 

kraftledninger kan ha vesentlige negative virkninger for naturmangfold, men utbygging av 

linjenettet er ikke vurdert som en del av den samlede belastningen på naturmangfold. 

Hensynet til føre var prinsippet (naturmangfoldslovens §9) er heller ikke tilstrekkelig ivaretatt i 

vurderingene.  

• I planen konkluderer NVE at NR ikke faller inn under konsekvensutredningsbestemmelsene i 

PBL med begrunnelse om at NR ikke fattes vedtak om en konkret utbygging.  En drøfting av 

forholdet til strategiske konsekvensutredninger for planer og programmer ift til PBL pgrf 7 er 

fraværende. Da NR framstår som en overordnet plan/program som basert på analyser av 

enkeltområder legger klare rammer for videre framtidige utbyggingsvedtak etter Energiloven, 

må dette ansees som en mangelfull vurdering, se ellers kapittel som omtaler forholdet til SEA-

direktivet og forholdet til PBL pgr.7. 

• Medvirkningsprosessen ved utarbeidelsen og gjennomføringen av NR virker uklar, ufullstendig 

og overstyrt av NVE. Vanlig praksis ved konsekvensutredninger og utredninger av tilsvarende 

type som NR er at fagmiljøer som representerer et objektivt syn står for de ulike 

fagutredningene om mulige konsekvenser og at det (ref. Havvind-utredningen) settes ned en 

referansegruppe bestående av de mest sentrale myndighetsinstanser, som representerer ulike 

interesser og som diskuterer/forhandler seg fram til de endelige konklusjoner. Dette er ikke 

gjort for NR, og det  fører til at konklusjonene mangler tilstrekkelig legitimitet.  

• NVE konkluderer også selv med at NR er et Faglig råd fra NVE til OED, som på denne bakgrunn 

gir sin tilslutning til videre utbygging i disse områdene. Det synes uklart hva et Faglig råd 

juridisk sett etter Forvaltningsloven faktisk er. Selv om hver enkelt konsesjonssak skal 

behandles etter Energiloven, gjøres det i NR konkrete avveininger mellom ulike hensyn der 

utbyggingsinteressene innen utpekte områder gis prioritet. Dette vil i praksis bety at ved 

søknader om konsesjoner innen disse områdene vil NVE legge vekt på at disse er utpekt i NR . 



NR framstår dermed  i realiteten som en overordnet plan med konkrete geografiske 

vurderinger av ulike områder.  Dersom OED godkjenner/tar NVE sitt faglige råd til følge, må 

dette må i realiteten oppfattes som et vedtak fra OED om å prioritere utbyggingsinteressene 

innenfor disse utpekte områdene.  Det å bruke begrepet Faglig råd vil på denne bakgrunn 

kunne oppfattes som et forsøk på å omgå kravet om KU-plikt etter PBL pgr 7 ( se nedenfor). 

• Intensjonen med NR er som nevnt ovenfor å foreta en overordnet rammevurdering av ulike 

interesser og peke ut de områdene som gis prioritet i framtidige utbyggingssaker. Den 

inneholder konkrete arealmessige vurderinger og avveininger/prioriteringer av ulike interesser 

opp mot vindkraftutbygging. Det er derfor svært viktig at det gjennomføres en helhetlig 

utredning av disse konsekvensene for å unngå en «bit for bit» utbygging som samlet sett får 

store kumulative virkninger for miljø- og samfunn. En slik helhetlig vurdering må imidlertid skje 

iht til etablert norsk forvaltningspraksis for tilsvarende kontroversielle saker (se nedenfor) og 

iht gjeldende nasjonalt lovverk og relevante internasjonale standarder (EU sitt SEA-direktiv). 

Dette blir særlig viktig da slike saker behandles etter Energilovens bestemmelser, som har vist 

seg å ikke ivareta natur, miljø og samfunnsmessige forhold tilstrekkelig som tidligere beskrevet. 

• Utredningen som NVE la fram i 2012 om vindkraft til havs (Havvind-utredningen), ble 

gjennomført som en Strategisk konsekvensutredning (SKU) som etterfulgte en 

egnethetsanalyse av ulike områder utført av NVE i 2010. På denne bakgrunnen virker det 

derfor  lite forståelig/begrunnet at utpeking av arealer for vindkraft på land ikke gjennomføres 

på tilsvarende måte i form av en SKU. 

• Vi mener derfor at arbeidet med Nasjonal ramme på denne bakgrunn er klart utilstrekkelig når 

det gjelder å peke ut områder for videre utbygging av vindkraft.  og må videreføres i form av en 

helhetlig strategisk konsekvensutredning , med de kravene til prosess, medvirkning og innhold i 

utredningene dette medfører. Foreliggende NR-rapport vil være et godt grunnlag ang. 

kunnskapsoppdateringen og de foreløpige analysene som er utført. Mandatet til denne 

helhetlige utredningen må være bredt nok til å sammenligne vindkraft på land med  

alternativer som oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg og havvind, som alle forvaltes 

av NVE/OED. 

 

Samfunnsøkonomiske forhold 

• De samlede konsekvensene for miljø- , natur og samfunn som følge av vedtatte konsesjoner og 

planlagt videre utbygging slik NVE legger opp til er svært omfattende, all den tid det vil skje i 

områder som er svært viktige for reiseliv og turisme,  friluftsliv/rekreasjon og vår nasjonale 

folkehelse, som er viktige som  leveområder for dyr, fugler og annet liv og som representerer 

en bevaringsverdi for framtidig generasjoner. 

• Disse fysiske arealinngrepene er irreversible og vil dermed få betydning for alle kommende 

generasjoner i all framtid. Det knytter seg derfor store samfunnsøkonomiske verdier til alle 

disse aspektene og det finnes i dag et metodisk rammeverk for å anslå disse. Disse verdiene 

omtales i samfunnsøkonomien som «eksterne kostnader». Disse eksterne kostnadene av 

utbyggingene framkommer ikke i de vurderingene som NVE gjør ifb med konsesjonstildelinger, 

og heller ikke i Nasjonal Ramme.  

• Videre kan en i praksis si at de verdiene som miljø- og arealinngrepene representerer for 

dagens befolkning/allmenheten/alle framtidige generasjoner gis vederlagsfritt til de som 

tildeles konsesjonene med en rettighet til bygge ned disse verdiene, i tillegg til subsidier og 

skattefordeler. Disse konsesjonshaverne kapitaliserer deretter disse verdiene ved å selge 

utbyggingsrettighetene til hovedsakelig utenlandske investorer og skaper seg store formuer.  



• Utbygging av vindkraft til havs vil ventelig ha langt lavere konsekvenser og er reversible, dvs. 

har minimale fotavtrykk når vindturbinene engang fjernes.  Særlig gjelder dette flytende 

vindturbiner – og konsekvensene av inngrepene gjelder således kun for den perioden 

konsesjonen er gitt eller anlegget er i drift. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er dermed 

svært mye lavere enn for tilsvarende utbygginger av vindkraft på land. 

• Vi mener at de samfunnsøkonomiske kostnadene må tas i betraktning ved tildeling av nye 

konsesjoner (naturressursavgift), og at dagens subsidieordning for vindkraft på land ved bruk 

av el-sertifikater må avvikles snarest. Vi mener videre at de totale samfunnsøkonomiske 

kostnadene inkludert skattemessige forhold må vurderes videre i en helhetlig strategisk 

konsekvensutredning, der disse sammenlignes med tilsvarende samfunnsmessige 

konsekvenser og kostnader for havvind og opprustning av eksisterende vannkraftverk. 

 

NR og forholdet til EU sitt SEA-direktiv (2001) 

• EU vedtok i 2001 et direktiv om strategiske konsekvensutredninger ang miljøkonsekvenser av 

planer og programmer, det såkalte SEA-direktivet. SEA er forkortelse for Strategic 

Environmental Assessment og tilsvarende SKU. Dette direktivet gjelder også for Norge iht EØS-

avtalen og er således signert av våre nasjonale myndigheter. Direktivet er implementert i PBL 

bestemmelser om konsekvensutredninger pgr 7, men EFTA sitt overvåkingsorgan ESA har ved 

flere anledninger kritisert Norge for manglende og ufullstendig implementering. 

• Direktivet bestemmer at alle planer og programmer som gir rammer for utbygging av 

prosjekttyper som er KU (EIA) pliktige, skal behandles iht til dette direktivet. Nasjonal Ramme 

synes helt klart å falle innenfor SEA-direktivet. Direktivet setter helt klare føringer for prosess, 

medvirkning og hvordan innholdet i SEA-en skal defineres/bestemmes.  

• Sentralt i alle  konsekvensutredningsprosesser står kravet om vurdering av hvilke følger det vil 

ha hvis ikke den planlagte utbygging skjer, dvs. implisitt begrunnelser for behovet for utbygging 

og videre en vurdering av andre alternativer for å oppnå målsettingen som i dette tilfellet vil 

være å øke  elektrisitetsproduksjon fra fornybar energi.  

• Selve begrunnelsen for en storstilt satsing på kraftproduksjon fra vind med tilhørende storstilt 

nedbygging av urørt norsk natur med omfattende tilhørende samfunnsmessige konsekvenser 

er som tidligere nevnt mangelfullt diskutert og dokumentert i NR. Alternativer til vindkraft på 

land for å møte et evt dokumentert behov/politisk ønske for mere kraftutbygging innen 

fornybar energi, som for eksempel vindkraft til havs og/eller opprustning av eksisterende 

vannkraftverk, er heller ikke tilstrekkelig inkludert og diskutert. Dette er vesentlige mangler ift 

hva som vanligvis inngår i en strategisk konsekvensutredning (SEA/SKU) 

• Nasjonal ramme for utbygging av vindkraft på land tilfredsstiller helt klart ikke EU sitt SEA-

direktiv og det kan således hevdes at det foreligger saklig grunnlag for å bringe en så viktig 

nasjonal miljøforvaltningssak, som også må sies å ha internasjonal interesse, inn for EFTA sitt 

etterforskningsorgan - ESA. 

 

 

Nasjonal Ramme sitt forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om 

konsekvensutredninger (2018) 



• Forskrift om Konsekvensutredninger etter PBL, pgr 7 angir kravene for hvilke type planer og 

programmer som er underlagt plikten om konsekvensutredninger. Her går det fram at 

planer/programmer som omhandler tiltak på vedlegg II listen, inkludert vindkraftutbygginger 

over 10MW, er KU-pliktige, dersom et departement fatter vedtak i saken. Sentralt i 

vurderingen av KU-plikt for NR står således hvorvidt dette er en plan som legger føringer for 

videre utbygginger, og om OED fatter vedtak i saken når NR legges fram fra NVE. Dette er en 

sentrale forhold som ikke diskuteres overhodet i NR. 

• Nasjonal ramme må  oppfattes som en overordnet plan/program som legger klare føringer for 

videre utbygging av vindkraft, selv om NVE velger å kalle dette en Nasjonal Ramme. Videre må 

behandlingen av NR i OED oppfattes som et vedtak i et departement selv om NVE kaller det et 

Faglig Råd da det i praksis er OED som vedtar denne saken gjennom å tiltre innstillingen 

(planen) fra NVE. Utfra dette mener vi at NR  faller inn under KU-plikten i PBL pgrf.7. 

• En konsekvensutredning for planer og programmer, ofte kalt Strategiske 

konsekvensutredninger (SKU), krever en prosess med aktiv involvering av alle berørte parter 

for å ivareta en mest mulig objektiv vurdering av alle relevante forhold og interesser. I tillegg til 

natur- og miljø vil dette inkludere forhold som reiseliv, turisme, folkehelse, landskap samt 

samfunnsøkonomiske forhold (se nedenfor)  etc. og alternativer til utbyggingsplanene vil 

vanligvis bli vurdert i en slik prosess. 

• I dag framstår NR-prosessen som overstyrt og dominert av NVE som konsesjonsgiver, der 

andre viktige og legitime interessenter begrenses til kun å gi innspill.  Slik prosessen framstår 

nå kan det oppfattes som om NVE bevisst forsøker å unngå lovens krav om KU-plikt. Kravet om 

medvirkning må oppfattes som utilstrekkelig ivaretatt.  

• En viktig begrunnelse for å behandle overordnede rammer for kontroversielle framtidige 

utbyggingssaker er å sikre at demokratiske prinsipper følges, å sikre at konsesjoner som tildeles 

anses om legitime og å hindre/begrense aksjoner/sivil ulydighet.  Dette vil også sikre at de som 

investerer i et prosjekt reduserer sin risiko for forsinkelser og vedvarende kontroverser med 

naboer og andre interessenter i tråd med etablerte prinsipper, ref. Equator-prinsippene som er 

signert av alle store finansinstituasjoner og Verdensbanken/IFC-sine standarder. En evt videre 

utbygging av vindkraft i Norge må skje etter en helhetlig vurdering av alle interesser, der 

representanter for disse interessene får delta aktivt under utredningen.  

• Vi mener på dette grunnlaget at Nasjonal Ramme som instrument for videre 

vindkraftutbygging på land er KU-pliktig. Vårt standpunkt om at NR må omfattes av KU-plikt 

etter PBL forsterkes av mangel på regional- og lokal styring av arealspørsmålet i 

konsesjonstildelingen og forholdet til SEA-direktivet. NR er både utfra en vurdering av både 

prosess og innhold ikke egnet til å legge til rette for slike vidtrekkende utbygginger som den 

skisserer og bør således følges opp av en helhetlig strategisk konsekvensutredningsprosess 

hvor både havvind og opprusting av eksisterende vannkraftanlegg vurderes som reelle 

alternativer til el-produksjon fra fornybare energikilder. 

 

 

Oppsummering og anbefalinger  

• Norges kraftbehov er dekket fram til 2030 med dagens vannkraftproduksjon og de 

vindkraftkonsesjonene som allerede er gitt, også tatt i betraktning forestående elektrifisering 

av transportsektoren. Videre utbygging av vindkraft vil føre til økt eksport av norsk elektrisitet. 

Produksjon av ytterligere fornybar kraft i Norge kan dekkes med oppgradering av eksisterende 



vannkraftverk med begrensende miljøinngrep. Bidraget til reduksjon av klimagassutslipp i 

Europa vurderes som neglisjerbart og kan ikke begrunne nedbygging av norsk natur med de 

vidtrekkende konsekvensene det har. Det foreligger ikke nasjonale hensyn ift kraftforsyning  

eller klima som begrunner videre utbygging av vindkraft på land i urørte naturområder.  

• En slik utbygging som skissert av NVE i NR vil få vidtrekkende konsekvenser for miljø- og 

naturinteresser, inklusiv biologisk mangfold/dyrs- og fuglers leveområder, for landskap, 

rekreasjon- og friluftsliv, for folkehelsen i landet og for andre viktige og framvoksende 

næringer som turisme og reiseliv. Disse vidtrekkende konsekvensene av de fysiske inngrepene 

vil gjelde alle framtidige generasjoner og er ikke bærekraftig. 

• Det knytter seg store samfunnsøkonomiske kostnader til forbruk av urørt natur, særlig når 

inngrepene gjelder alle framtidige generasjoner i uoverskuelig framtid. Disse kostnadene som 

fellesskapet påføres kommer ikke fram i de bedriftsøkonomiske vurderingene utbygger foretar. 

Dette er sterkt urimelig i en samfunnsøkonomisk sammenheng og må belyses nærmere i en 

helhetlig strategisk konsekvensutredning.  

• En videre utbygging av vindkraft på land drives i dag av utbyggingsinteresser som gjør stor 

profitt på å trekke inn utenlandske investorer som i all hovedsak står for investeringene. Det 

foreligger for vindkraftkonsesjoner ikke hjemfallsrett og offentlig eierskap som ved 

vannkraftutbygging eller krav om natur-ressurskatt. I tillegg subsidieres vindkraftindustrien 

gjennom en rekke skattemessige fordeler og direkte subsidier som tidligere nevnt. Det er svært 

urimelig at  svært verdifull urørt norsk natur som tilhøres felleskapet først og fremst framstår 

som en  vare som skal eksporteres for å hovedsakelig sikre private selskapers økonomiske 

interesser og at dette gjennomføres med subsidier og skattemessige fordeler. 

• Dagens lovverk ved tildeling av konsesjoner etter Energiloven har klare mangler hva angår å 

sikre lokale og regionale interesser og må revideres for å sikre sterkere lokal styring og 

harmonisering med Plan- og bygningslovens bestemmelser. Omdisponering av LNF-områder i 

kommuneplanene til vindkraftproduksjon må i framtiden kun skje dersom kommunen vedtar 

dette.  

• Nasjonal Ramme må oppfattes som en overordnet plan som tilrettelegger for 

konsesjonstildelinger/vindkraftutbygging og  som både faller inn under 

konsekvensutredningsplikten i Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger og 

EU sitt SEA-direktiv 2001/42/EC om strategiske konsekvensutredninger. NR tilfredsstiller ikke 

kravene til verken prosess, medvirkning og innhold for slike lovpålagte konsekvensutredninger. 

Det foreligger dermed etter vår vurdering et saklig grunnlag for å bringe saken inn for ESA 

dersom ikke regjering/Storting vedtar en videreføring av arbeidet i form av en slik 

konsekvensutredning. 

• Vindkraftproduksjon til havs framstår i et 5-10 års perspektiv som et reelt alternativ til 

vindkraft på land. En slik utbygging vil kunne gjennomføres innenfor de områdene som 

myndighetene har pekt ut i havvindutredningen med langt lavere miljøkonsekvenser. En svært 

viktig forskjell vil også være at påvirkningene vil være reversible, dvs. at de gjelder bare de 

årene vindkraftproduksjonen skjer. Tilsvarende har oppgradering av eksisterende 

vannkraftverk svært langt lavere påvirkning på urørt norsk natur og større samfunnsøkonomisk 

nytte. Myndighetene må rette opp i de skattemessige skjevhetene som favoriserer vindkraft på 

land ift til opprustning av vannkraft og den kommende havvindnæringen. 

• Prosessen rundt Nasjonal Ramme sammen med dagens konsesjonstildelingssystem etter 

Energiloven ivaretar ikke i tilstrekkelig grad verken viktige natur- og miljøhensyn  eller andre 

viktige samfunnsmessige/økonomiske interesser og ivaretar ikke tilstrekkelig lokale og 

regionale interesser og dette må i sum sies å representerer et demokratisk underskudd. Det er  



også viktig at vi som nasjon må kunne forsvare internasjonalt hvordan vi forvalter uerstattelig 

urørt natur på vegne av det internasjonale samfunn. I saker som angår svært viktig og 

omfattende miljø- og arealforvaltning er det særlig viktig at disse behandles iht til relevant 

internasjonale standarder, innarbeidede nasjonale forvaltningsprinsipper for tilsvarende saker 

(vannkraft, oljeutbygging etc) og folks allmenne rettsoppfatning,.  

• På denne bakgrunn tilrås følgende: 
1. Nasjonal ramme må følges opp av en ny utredning som tilfredsstiller kravene til en  

helhetlig strategisk konsekvensutredning under ledelse av OED i nært samarbeid med MD 

og med en bredt sammensatt styringsgruppe. Mandatet for en strategisk 

konsekvensutredning må omfatte både  havvind og oppgradering av eksisterende 

vannkraftverk som alternativer til vindkraft på land. Det juridiske grunnlaget for å bringe 

saken inn for ESA bør vurderes videre og følges opp dersom ikke dette følges opp av 

regjering og Storting .   

2. Regelverket for tildeling av konsesjoner til vindkraft etter Energiloven må revideres og 

samordnes med etter Plan- og bygningsloven slik at tilstrekkelig kommunale styringsrett av 

bruk av areal- og miljøressursene sikres. 

3. Midlertidig stopp i tildeling av nye konsesjoner for vindkraft  (moratorium) som berører 

vesentlige natur- og miljøinteresser  inntil punkt 1 og 2 er utført. 

4. Gjennomgang av de samfunnsøkonomiske/reguleringsmessige forholdene vedrørende  

vindkraft på land, herunder vurdering av krav om offentlig eierskap, hjemfallsrett, subsidier 

og skattemessige forhold opp mot vannkraft og havvind. 


