
 

 
 

 
Stavanger, 25/9-2020 

 

St.meld. 28 – Vindkraft på land  
«En faglig kommentar til framtidig energiforsyning, anvendelse av Plan og bygningsloven og 
forbedring av konsekvensutredninger i vindkraftsaker» 
 
Denne faglige kommentaren er skrevet av Sigurd Juel Kinn basert på diskusjoner med Jostein 
Norland. Begge har lang erfaring fra arbeid med Plan og bygningsloven og 
Konsekvensutredninger i både offentlige og private virksomheter.  
 
Generelt: 
Meldingen tar opp en del grunnleggende problemstillinger rundt behovet for å forbedre 
konsesjonsprosessen med utgangspunkt i mange konfliktfylte saker de seneste årene og en 
økende motstand mot vindkraft på land. Meldingen er imidlertid lite konkret på hvilke 
endringer som skal gjennomføres og hvordan de nye systemet skal utformes. Den er 
utformet av NVE/OED og legger helt klart opp til videre utbygging av vindkraft på land, samt 
at det er disse instansene som skal fortsette å ha beslutningsmyndigheten ene og alene. Den 
skisserer mere involvering av kommunalt/regionalt nivå, men dette er kun basert på råd og 
innspill til NVE – og det er således NVE (og OED som klageinstans) som fortsatt vil gjøre de 
endelige avveiningene. Med den praksisen som NVE har ført, er det lite grunn til å ha tiltro til 
at miljø/samfunnsmessige hensyn vil bli vesentlig bedre ivaretatt. Andre forvaltningsorgan 
må derfor gis en formell rolle gjennom innføring av planbestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven for vindkraftprosjekt. 
 
Meldingen tar videre opp en rekke forhold rundt skatt, subsidier, eierskap og berører 
kortfattet andre alternativer for å framskaffe elektrisitet til regional/nasjonal 
energiforsyning.  Men meldingen mangler en skikkelig vurdering av vindkraft på land mot 
disse alternativene som oppgradering av vannkraftanlegg, offshore vind, solenergi, ENØK. 
Den framstår derfor som en melding som ønsker å videreføre dagens praksis med tildeling av 
konsesjoner for vindkraft på land, men innenfor et noe mere innstrammet 
konsesjonssystem. Dette må følges opp av en helhetlig statlig vurdering der vindkraft på land 
settes inn i en større ramme – og der den statlige virkemiddelbruken utformes slik at den 
framtidige energiforsyningen i landet blir bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom.  
 
Dagens konsesjonssystem har vist seg ikke å fungere godt, og særlig kvaliteten på 
konsekvensutredninger og for/etterundersøkelser er mangelfulle. Det er derfor viktig å sørge 
for konkrete tiltak for å sikre at konsekvensutredningene som ligger til grunn for de 
vedtakene som fattes utarbeides etter anerkjent KU-metodikk utarbeidet av Miljø- og 
Klimadepartementet, er basert på skikkelig og etterprøvbar kunnskap og at det er krav om 
kvalifisert kompetanse til de som utfører utredningene. Videre må disse være basert på det 
reelle utbyggingskonseptet, og i den grad det avviker fra det som ble planlagt må KU-en 
oppdateres.  
 
Det er derfor tre hovedpunkter som må vies stor oppmerksomhet i oppfølgingen av 
St.mld.28: 



 

1. Krav om en St.mld. om en framtidig Energiforsyningen basert på en helhetlig 
vurdering av alle alternative energiformer for omstilling til et grønnere energisystem 

2. Krav om at vindkraftanlegg underlegges planbestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven, herunder krav om reguleringsplan 

3. Forbedring av konsekvensutredningene som grunnlag for vedtak om videre utbygging 
av vindkraft på land. 

 
I dag har mange mistet tiltroen til de vurderingene som gjøres av NVE – og NVE sin 
legitimitet i slike saker framstår derfor som vesentlig svekket. Dette ble tydeliggjort under 
utarbeidelsen av Nasjonal Ramme og vises også i mange enkeltsaker (f.eks. 
Okla/Stadtlandet). NVE sin forvaltningspraksis de senere årene har derfor tydeliggjort at 
det er et stort behov for å underlegge vindkraftprosjekter planbestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven for å sikre at andre forvaltningsorgan innen miljø- og arealforvaltningen gis 
en formell rolle med innsigelsesrett og at kommunenes rolle styrkes. Inntil de nødvendige 
utredningene og forbedringene er foretatt av lovverk  og virkemidler, må all videre 
behandling av søknader om ny utbygging stanses og Stortinget sørge for at nødvendige 
forbedringer iverksettes. 
 

1. Statlig plan for framtidig energiforsyning 

• Norge har i dag tilstrekkelig med kraft fram til 2040 ift til NVE sine egne prognoser. 
Samtidig står vi ovenfor en omstilling til økt bruk av elektrisitet som en erstatning til 
fossile energikilder, særlig i transportsektoren. 

• Vindkraft til land er bygget ut til å dekke omlag 10% av dagens energiforsyning, men 
med til dels store miljømessige konflikter og ved storstilt nedbygging av urørt natur. 
Elektrisitet kan skaffes til veie på andre måter, som oppgradering av vannkraftanlegg, 
offshore vind, solenergi og ENØK. 

• Vindkraft på land nyter i dag en rekke særfordeler som el-sertifikater, gunstige 
avskrivningsregler, unntatt fra naturressursskatt og konsesjonsavgifter, og vanligvis 
fritatt fra å betale for nett-tilknytning. Det er ikke krav om en viss andel offentlig 
eierskap etc. og eierskapet ender ofte hos utenlandske selskaper. NVE har ikke 
oversikt over de selskapene som til en hver tid eier et vindkraftprosjekt.  

• Vindkraft på land fører til begrensede positive samfunnsøkonomiske ringvirkninger 
lokalt/nasjonalt i form av syssel-setting og leveranser av utstyr og tjenester – og til 
store samfunnsøkonomiske kostnader i form av nedbygging av natur, tap av 
biodiversitet, visuell påvirkning av store områder, reduserte verdier på tilliggende 
eiendom, redusert verdiskapning for turisme og reduserte verdier for 
friluftsliv/rekreasjon/folkehelse i de påvirkede områdene.  

• Vindkraft på land har vært under-regulert og subsidiert sammenlignet med andre 
tilsvarende energiformer og utbyggingene framstår som konfliktfylte med tildels stor 
lokale motstand og i økende grad nasjonal motstand i befolkningen. 

• Det må derfor utarbeides en helhetlig statlig politikk for en framtidig 
energiforsyning der alle relevante alternativer vurderes samlet og der det utformes 
statlige virkemidler for bl.a. å redusere nedbygging av norsk natur og sikre viktige 
samfunnsmessige interesser og sikre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette bør 
skje i form av en ny St.meld. om en framtidig bærekraftig energiforsyning for 
landet. 

 



 

2. Forholdet til plan- og bygningsloven (PBL) 

• PBL er det instrumentet som myndighetene i mange tiår har utviklet for å styre 
arealbruken i landet og for å sikre medvirkning fra alle berørte parter slik at endelige 
beslutninger framstår som legitime i et moderne demokrati. Planbestemmelsene i 
PBL er her helt sentrale og inkluderer kommunene som planmyndighet gjennom 
kommunale arealdisponeringsplaner i kommuneplanen som overordnet plan og 
reguleringsplanen som er et juridisk bindende dokument. Alle berørte parter på 
lokalt og regionalt nivå vil bli behørig involvert i denne prosessen, herunder 
fylkeskommune og fylkesmann. 

• I dag gjelder kun KU-bestemmelsene i PBL for vindkraftprosjekter, mens 
Planbestemmelsene og dermed krav om reguleringsplan ikke gjelder. Dette står i 
kontrast til andre store industriutbygginger og infrastruktur-tiltak  (veier, flyplasser 
etc) som er tilsvarende arealkrevende og ofte konfliktfylte.  

• Et vindkraftanlegg er svært arealkrevende og fører til store tekniske inngrep i form av 
veibygging, oppstillingsplasser for vindturbinene – samt store visuelle påvirkninger 
langt utover lokasjonen for anlegget. Likevel er vindkraftanlegg unntatt krav om 
reguleringsplan etter PBL , med den begrunnelsen at energiforsyning er nasjonalt 
anliggende og at dermed NVE skal ha full styringsrett. 

• I dag er Norge iht til NVE sine egne prognoser selvforsynt med kraft fram til 2040, og 
hensynet til nasjonal forsyningssikkerhet kan derfor ikke tillegges vekt i denne 
sammenheng. Det er derfor ingen saklig begrunnelse for hvorfor vindkraftanlegg skal 
være unntatt Planbestemmelsene i PBL. 

• St.meld. peker på en rekke forhold som må forbedres i konsesjonssystemet, 
herunder økt lokal og regional forankring og økt medvirkning. Samtidig hevdes det (i 
boks 3.3) at dagens system (Energilov, KU-krav i PBL, Forvaltningslov) med de 
forbedringene som foreslås vil være på linje med Planbestemmelsene i PBL. Dette 
medfører ikke riktighet. 

• Dersom Planbestemmelsene i PBL bli gjort gjeldene for vindkraftanlegg, vil 
kommunenes rolle helt klart styrkes i konsesjonsprosessen ved at kommunene er 
planmyndighet og føre til strengere krav til medvirkning i det berørte 
lokalsamfunnet. 

• Videre vil det regionale nivået ved Fylkesmannen og Fylkeskommunen få en formell 
rolle (ikke bare rådgivende som NVE foreslår i St.meld. 28) som høringsinstans med 
innsigelsesrett. Dette vil sikre at det ved konfliktfylte prosjekter hvor det foreligger 
innsigelse vil være et annet departement enn OED som skal endelig vurdere 
arealkonfliktene.  

• Et system med parallell konsesjonsgivning etter særlov og behandling av prosjektet 
etter Planbestemmelsene i PBL er i dag allerede i bruk, ref. Landanlegg for olje-og 
gassvirksomheten som både skal godkjennes av OED etter Petroleumsloven og den 
aktuelle kommunen som planmyndighet. Konsekvensutredningen som utarbeides vil 
da være felles for begge de to vedtaksprosessene.  

• Staten vil uansett alltid ha mulighet for å gripe inn ved statlig reguleringsplan dersom 
de nasjonale interessene vurderes som tungtveiende nok, så nasjonale interesser kan 
ikke brukes som et argument for ikke å la vindkraftanlegg underlegges PBL-
Planbestemmelsene. 

• NVE foreslår videre en regional samordning av nye meldinger om vindkraftanlegg, og 
peker på mulighetene Fylkeskommunene har for å lage regionale planer. Slike planer 



 

kan utformes som Fylkesdelplaner etter PBL og arealdisponeringsvurderinger vil da 
ses i sammenheng fra fylkesdelplaner, kommunale arealdisponeringsplaner og 
reguleringsplan. 

• Vi mener at de endringene som foreslås i konsesjonsbehandlingen etter 
Energiloven ikke vil være tilstrekkelige. Kommunens rolle som planmyndighet må 
styrkes og de regionale myndighetene må få klare formelle roller og ikke 
innskrenkes til rådgivende organer som foreslått av NVE.  

• Norge har i dag et veletablert system gjennom PBL for å håndtere store og 
arealkrevende utbyggingssaker og for å løse de omfattende konfliktene rundt 
arealdisponering, tekniske inngrep, støy og visuell påvirkning som ofte gjelder for 
slike prosjekt. Vi mener derfor at Stortinget må fatte vedtak om at 
Planbestemmelsene i PBL gjøres gjeldene for vindkraftanlegg.  
  

 
3. Forbedringer av konsekvensutredningene for vindkraftanlegg 

• Konsekvensutredningene (KU) som ligger til grunn for vedtak om å gi konsesjon for 
vindkraft MÅ holde en tilstrekkelig kvalitet på både metoder, data og kvalifikasjoner 
til personell benyttet. 

• Videre må det aktuelle utbyggingskonseptet som konsekvensutredningene baserer 
seg på ikke å avvike vesentlig fra det prosjektet som faktisk bygges.  

• Vi har i mange tilfeller sett at konsekvensutredningene er overfladiske, mangler 
tilstrekkelig kvalitet ang data for å vurdere miljø- og naturkvalitetene i det aktuelle 
området, og ikke er utført av personell med tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

• Det må stilles strengere krav til kvaliteten i konsekvensutredningene, herunder krav 
om gode visuelle landskapsanalyser, samfunnsøkonomiske vurderinger om 
sysselsetting/ringvirkninger (nasjonale og lokale leveranser), samt langt bedre 
vurderinger ang konsekvenser for turisme, rekreasjon og friluftsliv. Krav om 
verdsettingsanalyser av ikke-prissatte miljøkvaliteter bør vurderes. 

• Videre bør det innføres strengere krav til oppfølgende undersøkelser for å overvåke 
viktige for oppfølging av viktige miljø&natur, samfunns- og helsemessige forhold i og 
rundt vindkraftanlegget – samt overvåking av om kravene fastsatt i detaljplan/MTA. 

• NVE har fram til i dag vært lite fokusert på kvaliteten av konsekvensutredningene. 
Meldingen omtaler økt krav til konsekvensutredningene, men er uklar på hvordan 
dette skal gjennomføres. 

• Vi mener det må være Miljø- og klimadepartementet som ansvarlig departement 
for KU-bestemmelsene i PBL sammen med Miljødirektoratet som skal være 
ansvarlig for å utarbeide klare krav/veileder til konsekvensutredninger for 
vindkraftverk i tråd med veileder M-1324/2019 for konsekvensutredningsmetodikk 
(utarbeidet av Miljødirektoratet) 

• Videre må miljømyndighetene ved Fylkesmannens miljøvernavdeling og 
Miljødirektoratet få en klar rolle i fastsettingen av utredningsprogrammet for KU, 
samt vurdering av om utredningsplikten er oppfylt/kvalitetskravene er ivaretatt 
ved høringen av KU-en og i oppfølgingen et overvåkingsprogram. 

 
4. Andre kommentarer 

• Realiseringen av vindkraftprosjekt i framtiden vil være avhengig av både 
konsesjonsbehandlingen og de økonomiske rammebetingelsene for næringen som 



 

gjelder. I dag framstår vindkraft på land som sterkt subsidiert/favorisert 
sammenlignet med vannkraft (som det er nærliggende å ta utgangspunkt i, ref. 
potensiale for opprustning/utvikling av eksisterende vannkraftanlegg).  

• Det framstår som sterkt urimelig og samfunnsøkonomisk ulønnsomt at oppgradering 
av vannkraftprosjekter pålegges en naturressurs-skatt på 38% i tillegg til 
konsesjonsavgifter/konsesjonskraft, mens vindkraft som er minst like ”forbrukende” 
av felles-skapets naturressurser ikke skal betale tilsvarende skatter/avgifter. Vi 
mener det må lages en enhetlig skatte- og avgiftsregime for vindkraft på land, 
vindkraft offshore og oppgradering/utvikling av eksisterende vannkraft. 

• Meldingen diskuterer de økonomiske virkemidlene / rammebetingelsene som 
avskrivingsregler, el-sertifikater, mulig naturressurs-skatt/arealavgift, eiendoms-skatt 
etc, men omtaler ikke forhold vedrørende investeringer i nettilknytning for nye 
vindkraftanlegg som i dag i praksis betales av den enkelte strømforbruker gjennom 
nettleie. Dette forholdet ang strømkundene som tar regningen for at 
vindkraftprosjektenes behov for linjer/trafoer etc for å knytte seg til eksisterende 
nett bør klargjøres og diskuteres og denne ordningen vurderes avviklet for anlegg 
som ikke er igangsatt innen utgangen av 2021 sammen med avviklingen av de 
gunstige avskrivningsreglene og el-sertifikatene.  

• Iht Meldingen skal utbygger pålegges å stille økonomiske garantier for tilbakeføring 
av naturen, dvs. avviklingsfasen. Det kan her kommenteres at naturtilstanden vil i 
stor grad ikke kunne tilbakeføres gjennom de omfattende tekniske inngrepene som 
er gjennomført. Imidlertid bør det stilles krav om slike garantier så tidlig som tidlig 
for å sikre at det ved evt konkurser ikke finnes midler for avvikling. Vi ser ingen grunn 
til at slike garantier ikke skal kunne kreves innen et år etter konsesjon er gitt som 
en del av konsesjonsvilkårene. 
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