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1. Innledning 
De seneste årene har utbygging av vindkraft medført økende motstand mot utbygging blant 

kommunene, sterk misnøye med saksbehandlingsprosessen blant fylkene, omfattende bruk av 

formelle klager og søksmål ved domstolene, og store protester i lokalbefolkningen som i noen tilfeller 

har omfattet sivil ulydighet og sabotasjeaksjoner. Grunnene til misnøyen er mange, inklusive 

negative konsekvenser for naturmangfold, naboer, turisme, landskap og uberørt natur, begrensede 

lokale fordeler, utenlands eierskap, sentraliserte, langvarige og uforutberegnelige 

beslutningsprosesser, og mangelfulle konsekvensutredninger. Utbygging av vindkraft har vist seg å bli 

like omstridt som utbyggingen av vannkraft var i Norge for noen tiår siden. Det har skjedd til tross for 

at utbyggingen har vært mye mindre omfattende i antall utbygginger og produksjonsmengde.1  

Man skulle tro at norske myndigheter på bakgrunn av sin lange erfaring med utbygging av vannkraft 

skulle ha funnet en god tilnærming til balanseringen av ulike hensyn da man gikk i gang med 

vindkraftutbyggingen i Norge på slutten av 1990-tallet. I stortingsmeldingen om energipolitikken som 

                                                           
*Professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens 
Institutt. Dette kapitlet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjektet Competing land-use pressures 
in Norway: Examining the integration of nature protection concerns in windpower licences, grant number 
255638, ved Fridtjof Nansens Institutt. Jeg er takknemlig for kommentarer fra Hans Christian Bugge, Lars H. 
Gulbrandsen og Tor Håkon Jackson Inderberg. 
1 Per oktober 2020 var det 1700 vannkraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 136 TWh i NVEs 
database. Til sammenligning var det 51 vindkraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 11 TWh. 
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kom i 1999 annonserte Regjeringen at man ville «stimulere til å utvikle fornybare energikilder 

gjennom et omfattende utviklingsprogram» som satte seg som mål at man skulle nå en 

vindkraftproduksjon på 3 TWh per år innen 2010.2 Meldingen kom året etter at Norges første 

kommersielle vindkraftverk hadde igangsatt produksjon.3 Dette målet ble ikke nådd; innen utgangen 

av 2010 var det bare etablert produksjonskapasitet på litt over 1 TWh.4  

Det ble ikke satt konkrete mål for vindkraftutbygging i den neste stortingsmeldingen om 

energipolitikk fra 2016, noe som nok representerte et politisk ønske om å unngå å tallfeste et nytt 

mål.5 I meldingen ble det uttalt at «Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av 

lønnsom vindkraft i Norge», og det ble observert at vindkraft «har en produksjonsprofil som er godt 

tilpasset forbruket over året.»6 Gjennom ordningen med elsertifikater (nærmere omtalt i foregående 

kapittel), som ble etablert for nyetablering av fornybar energiproduksjon i perioden 2012-2020 og 

innebærer subsidier til og med 2035, har Norge og Sverige hatt en felles tilnærming til etablering av 

ny fornybar energi. Målet var 26,4 TWh ny fornybar energi innen 2020 i det svensk-norske markedet, 

noe som etter initiativ fra svenske myndigheter ble økt til 28,4 TWh i 2015,7 samt supplert med et 

mål om ytterligere 18 TWh innen 2030 i 2017.8 I 2016 utvidet Norge muligheten til å benytte 

elsertifikatordningen med ett år slik at vindkraftanlegg etablert før utgangen av 2021 får nyte godt av 

ordningen.9 Idet vi (januar 2021) nærmer oss fristen for etablering av ny produksjon har vi sett en 

stor økning i utbyggingstakten for vindkraft i Norge. Likevel ligger vi fremdeles langt bak Sverige i 

vindkraftproduksjon, til tross for at vindforholdene for slik produksjon er langt bedre i Norge enn i 

Sverige (se figur 1).10 Norge og Sverige har imidlertid hatt svært ulike utgangspunkter for behov for 

etablering av vindkraft; mens Sverige har hatt begrenset mulighet til å etablere vannkraft og gått 

gjennom en periode med avvikling av kjernekraft, har Norge hatt betydelige vannkraftressurser og 

mulighet for videre utbygging av disse. 

Figur 1: Estimert årsmiddelproduksjon av vindkraft i Norge (1998-2020) og Sverige (2003-2020)11 

                                                           
2 St.meld. nr. 29 (1998-99) Om energipolitikken.  
3 Hundhammerfjellet vindkraftverk med to turbiner og en årsmiddelproduksjon på 14 GWh. Kraftverket utvides 
i 2020. 
4 I 2010 hadde norske vindkraftverk en beregnet årsmiddelproduksjon på 1,136 TWh, se NVE vindkraftdata 
(https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindkraftdata/). 
5 Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030 s. 192-194. I oppfølgningen av 
meldingen gjennom nasjonal ramme for vindkraft ble det i forberedende dokumenter nevnt produksjonsøkning 
i størrelsesorden 15 til 30 TWh, se NVE, Metodebeskrivelse. Nasjonal ramme for vindkraft (første versjon, 1. 
september 2017) s. 24. Dette ble strøket i den reviderte utgaven, se NVE, Nasjonal ramme for vindkraft. 
Revidert metode for utpeking av områder (19. januar 2018) s. 14. 
6 Meld. St. 25 (2015-2016) s. 192. 
7 Se avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av Avtale om et 
felles marked for elsertifikater, signert 8. april 2015. 
8 Se avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av Avtale om et 
felles marked for elsertifikater, signert 5. mai 2017. 
9 Forskrift om endring i forskrift om elsertifikater, FOR-2015-12-17-1695. 
10 For en sammenligning av Norge og Sverige, se Jan Darpö, Should locals have a say when it’s blowing? The 
influence of municipalities in permit procedures for windpower installations in Sweden and Norway, Nordisk 
miljörättslig tidskrift, 2020:1 s. 59-79. Her pekes det blant annet på at den svenske ordningen med elsertifikater 
spilte en viktig rolle fra 2003. 
11 Kilder: Norge: NVE vindkraftdata, 
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindkraftdata/, Sverige: Svensk vindenergi 

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindkraftdata/
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Det er selvsagt mange andre faktorer enn miljøvirkninger som har stått i veien for etablering av 

vindkraft i Norge. I en studie av perioden fram til 2010, finner Blindheim at de strategiske grunnene 

var politisk usikkerhet angående støtteordningene til vindkraft, og hvilken rolle vindkraft var tiltenkt i 

framtidig energiforsyning. Denne strategiske usikkerheten medførte saksbehandlingsproblemer, og 

at vindkraftinvesteringer ble ansett for å ha høy risiko.12 I en studie av perioden fra 2010 til 2013 

identifiserer imidlertid Blindheim integrering av miljøhensyn som en hovedgrunn til den fortsatt lave 

etableringen.13  

De tematiske konfliktvurderingene (TKV - se omtale nedenfor), som var en del av 

konsesjonsbehandlingen fra 2005 til 2016, illustrerer betydningen av miljøvirkninger for 

konsesjonsprosessen, men viser også at vindkraft reiser problemer i relasjon til mange andre 

interesser.14 Det er verdt å merke seg at en hovedgrunn til at ordningen med tematiske 

konfliktvurderinger ikke ble videreført, var misnøye fra miljømyndighetenes side med oppfølgningen 

av deres klassifisering av prosjektene.15 Nyere studier av konsesjonspraksis og betydningen av 

                                                           
2009-2020 (årsmiddelproduksjon), Statens energimyndighet, Vindkraftstatistikk 2003-2008 (faktisk 
produksjon). 
12 B. Blindheim, Implementation of wind power in the Norwegian market; the reason why some of the best 
wind resources in Europe were not utilised by 2010, i Energy Policy, vol. 58 (2013) s. 337–346. 
13 B. Blindheim, Gone with the wind? The Norwegian licencing process for wind power: Does it support 
investments and the realisation of political goals? I International Journal of Sustainable Energy Planning and 
Management, vol. 5 (2015) s. 15-26. 
14 Bakgrunnen for tematiske konfliktvurderinger finnes i St.meld. nr. 11 (2004-2005) s. 34 som omhandler 
forholdet til samiske interesser. Oppdrag om å utarbeide TKVer ble gitt i brev fra Olje- og Energidepartementet 
datert 20. juni 2005. Den første TKVen angående miljø og kulturminner ble foretatt for 15 konsesjonssøknader, 
se brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert 30. september 2005. Angående avviklingen av tematiske 
konfliktvurderinger, se Meld. St. 25 (2015-2016) s. 193.  
15 Se O. K. Fauchald, Konsesjonsprosessen for vindkraftutbygginger – juridiske rammer, FNI rapport 1/2018 s. 
42-46.  
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konsekvensutredninger har vist at lokale miljøvirkninger har hatt stor betydning for resultatene i 

mange konsesjonssaker.16  

På denne bakgrunnen skal vi i dette kapitlet se nærmere på hvordan norsk lovgivning og 

forvaltningspraksis har håndtert avveiningen mellom behovet for vindkraftutbygging som et ledd i 

satsningen på ny fornybar energi, og negative miljøkonsekvenser av slik utbygging. Vi skal se 

nærmere på de mekanismene som er etablert for å ivareta miljøhensyn i vindkraftutbygginger 

gjennom konsesjonssystemet (punkt 2) og plansystemet (punkt 3). Deretter følger en vurdering av de 

endringene av konsesjons- og plansystemet som er varslet gjennom Stortingets behandling av 

stortingsmeldingen om vindkraft høsten 2020 (punkt 4).17 

2. Konsesjonssystemet for vindkraft og mekanismer for å ivareta 

miljøhensyn 
Konsesjonsprosessen for vindkraftutbygginger er i hovedsak regulert i to lover; energiloven (1990 nr. 

50) og plan- og bygningsloven (2008 nr. 71). Disse to lovene har svært forskjellige utgangspunkter og 

institusjonell forankring. Energiloven har som formål å «sikre at produksjon, omforming, overføring, 

omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal 

det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt» (§ 1-2). Energiloven inneholder de 

grunnleggende generelle reglene for tildeling av konsesjoner til å etablere og drive anlegg for 

«produksjon …av elektrisk energi» (§ 3-1). Loven legger opp til sentralisert saksbehandling der 

søknader om vindkraftutbygninger først behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 

eventuelt klagebehandles av Olje- og energidepartementet (OED) (§ 2-1). 

Plan- og bygningsloven (pbl.) har blant annet som formål å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», «samordne statlige, regionale og 

kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser», samt «sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter» (§ 1-1). De sentrale 

beslutningsmyndighetene under lovens plandel er folkevalgte organer i kommunene og 

fylkeskommunene.  

Da den nåværende pbl. ble vedtatt i 2008 skjedde det en omlegging som har stor betydning for 

beslutningsprosessene for vindkraftanlegg på mer enn 1 MW installert effekt. Omleggingen går i 

hovedsak ut på en delvis frikobling fra saksbehandlingssystemet i pbl. Selv om et vindkraftverk som 

utgangspunkt ikke kan etableres dersom det er i strid med gjeldende kommunale planer, gis 

energimyndighetene vid adgang til å sette eksisterende planvedtak til side. Det var betydelig 

diskusjon om omleggingen i forarbeidene, og den endelige utformingen skjedde i 

odelstingsproposisjonen.18 De viktigste reglene som regulerer forholdet mellom konsesjon til 

vindkraftverk og pbl. er følgende: 

                                                           
16 Se T. H. J. Inderberg, O. M. Theisen og K. H. Flåm, What influences windpower decisions? A statistical analysis 
of licensing in Norway, Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122860, s. 9: «We 
find generally strong and consistent support for both our substantive hypotheses. Negative impacts on the 
local environment substantially reduces the chances of a windpower project being granted a licence. Likewise, 
a negative or neutral municipality reduces the likelihood of the windpower project being realized.» 
17 Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land. Endringer i konsesjonsbehandlingen, og Innst. 101 S (2020-2021).  
18 Se NOU 2003:14, Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), og Innst. O. nr. 57 (2007–2008). 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122860


  

5 
 

1. For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi gjelder bare pbl. kapittel 2 

(kartgrunnlag og stedfestet informasjon) og kapittel 14 (konsekvensutredninger), jfr. pbl. § 1-

3 andre ledd. 

2. Vindkraftverk er unntatt fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan som normalt ellers 

ville kommet til anvendelse, jfr. pbl.§ 12-1 tredje ledd. 

3. OED kan bestemme at en endelig konsesjon til vindkraft «uten videre skal ha virkning som 

statlig arealplan», jfr. pbl.§ 6-4 tredje ledd og energiloven § 3-1 fjerde ledd. Dette er aktuelt 

der kommunen ikke ønsker eller klarer å endre eller gi dispensasjon fra gjeldende planer for 

området. 

4. Reglene om innsigelser i pbl. §§ 5-4 til 5-6 er gjort gjeldende «så langt de passer» ved 

behandling av konsesjoner til vindkraft, jfr. energiloven § 2-1 sjuende ledd. Disse reglene 

kommer i tillegg til ordinære klageregler, og innsigelser og klager behandles i praksis samlet. 

Lokale og regionale myndigheter ble i økende grad tilsidesatt som følge av endringene som ble 

innført i pbl. i 2008. Dermed ble den gjenværende betydningen av pbl. bare reglene om 

konsekvensutredninger (KU). Disse foretas imidlertid i forbindelse med konsesjonssakene, og 

kommunale og regionale myndigheter deltar i disse på linje med andre tredjeparter.  

Ved utbyggingen av det første vindkraftverket i Norge kom konsekvensutredningsforskriften (KU-

forskriften) av 1996 til anvendelse. Vindkraft var ikke nevnt spesifikt, men anlegg for «produksjon av 

energi» var på visse vilkår KU-pliktige.19 I tråd med utviklingen i EU-direktivet om 

miljøkonsekvensutredninger av prosjekter (prosjektdirektivet),20 ble vindkraft nevnt uttrykkelig i 

vedlegg II i den neste KU-forskriften av 1999.21 Imidlertid var tersklene for plikt til KU for 

vindkraftverk lagt så høyt i disse to KU-forskriftene at terskelen neppe var i tråd med direktivet.22 Fra 

2005 ble det i den nye KU-forskriften innført obligatorisk KU for alle vindkraftverk med installert 

effekt over 10 MW,23 noe som sannsynligvis er i tråd med prosjektdirektivet og det nye direktivet om 

miljøkonsekvenser av planer og programmer.24 

I hele perioden fra slutten av 1990-tallet til i dag har det vært utført KUer av de fleste vindkraftverk. 

Slike KUer er generelt utført i forbindelse med konsesjonssaken. I en studie av 195 vindkraftsaker, 

som inkluderer alle planlagte og gjennomførte prosjekter med installert effekt over 10 MW i 

tidsrommet 2000 til 2019, finnes det informasjon som illustrerer hvordan saksbehandlingsprosessen 

                                                           
19 Se FOR-1996-12-13-1145 §§ 3 og 4 samt vedlegg II punkt II.1.3 a). 
20 Se Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of 
certain public and private projects on the environment, vedlegg II punkt 3(i): «Installations for the harnessing of 
wind power for energy production (wind farms).» Siden ble disse direkktivene konsolidert i direktiv 2011/92, 
som igjen ble endret ved direktiv 2014/52. I dette kapitlet benyttes en uformell konsolidert versjon av de to 
sistnevnte direktivene, se https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf. 
21 FOR-1999-05-21-502, vedlegg II punkt II.1.5 a). 
22 I følge forskriftene ble det kun KU-plikt der tre vilkår var oppfylt: 1) Investeringskostnad på mer enn 50 
millioner kr (elektriske installasjoner unntas fra kostnadsberegningen); 2) medfører utarbeidelse av plan etter 
pbl; 3) virkninger som var spesifisert i KU-forskriften § 4. 
23 FOR-2005-04-01-276 vedlegg I punkt A.10. 
24 Directive 2001/42 of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 
environment. 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf
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har foregått i praksis fram til endelig konsesjon. Inderberg, Theisen og Flåm finner følgende fordeling 

av de 195 sakene:25 

- 59 saker ble trukket på meldingsstadiet;26 

- 6 saker ble ikke fulgt opp etter at de ble meldt inn; 

- 12 saker ble trukket etter at søknad var sendt inn;27 

- 5 saker ble ikke fulgt opp etter at søknad var sendt inn; 

- 113 saker ble gjenstand for en konsesjonsavgjørelse – 38 av disse ble avslått, 75 ble innvilget 

(2 av disse konsesjonene er siden trukket tilbake), og OED har klagebehandlet hele 88 saker. 

Studien går også dypere inn i prosessen fram mot de endelige konsesjonsvedtakene. I 

førsteinstansbehandlingen av de 113 sakene kom NVE til at konsesjon ble innvilget i 87 saker og 

avslått i 26 saker, altså en markert høyere innvilgelsesgrad enn det som ble det endelige resultatet 

(75 mot 38).  

Ved OEDs klagebehandling av 88 av disse sakene ble én klagesak avvist. OED klagebehandlet 17 av 

sakene der konsesjon var avslått og 70 av sakene der konsesjon ble innvilget, noe som viser at en 

markert høyere andel av de innvilgete søknadene ble påklaget (80 % mot 65 %). Blant klagesakene 

fant studien at: 

- 16 av sakene som var avslått av NVE også ble avslått av OED 

- 1 av sakene som var avslått av NVE ble innvilget av OED 

- 57 av sakene som var innvilget av NVE også ble innvilget av OED 

- 13 av sakene som var innvilget av NVE ble avslått av OED.28 

Selv om OED i flertallet av sakene kom til samme resultat som NVE, er det overraskende at de i 

mange saker kom til et annet resultat enn NVE, og at OED i disse sakene generelt la seg på en 

strengere konsesjonspraksis. Nesten 19 prosent av de påklagede sakene som var innvilget av NVE ble 

avslått av OED som følge av klagebehandlingen (13 av 70), og bare ett av avslagene fra NVE ble 

omgjort og innvilget konsesjon av OED. En foreløpig upublisert studie finner at de mest sentrale 

grunnene til overprøving har vært at departementet legger større vekt på politiske signaler enn NVE, 

samt hensynet til samiske interesser, truede arter, naturvern og landskapsvirkninger.29  

Av de 113 sakene som ble konsesjonsbehandlet fant Inderberg, Theisen og Flåm informasjon om 

KUer i 102 saker. Disse sakene dekker 68 av de 75 sakene der konsesjon ble innvilget og 34 av de 38 

sakene der konsesjon ble nektet. Det at man ikke fant KUer i ca. 10 prosent av sakene, likelig fordelt 

mellom saker der konsesjon ble innvilget og avslått, indikerer at man ikke har praktisert et krav om 

                                                           
25 Inderberg m.fl. supra fotnote 16, s. 3-4 og metodeappendix tabell A1, A2, A3 og A4 (sistnevnte har en liste 
over alle saker og saksbehandlingsstadium). Metodeappendixet er tilgjengelig på 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122860. 
26 Formodentlig etter uformell tilbakemelding fra saksbehandler(e) i NVE (min antagelse). 
27 Ibid. 
28 Supra fotnote 25. Disse dataene fra studien finnes i metodeappendixet. 
29 L. H. Gulbrandsen, T. H. J. Inderberg og T. Jevnaker, Political decisions gone with the wind? Wind power and 
administration in Norway, Paper presented at the European Consortium for Political Research (ECPR) General 
Conference, Wroclaw, Poland, 4-7 September 2019, abstrakt tilgjengelig på 
https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/47527. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122860
https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/47527
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KU for alle søknader med installert effekt over 10 MW, muligens fordi dette kravet først kom inn i 

KU-forskriften i 2005. 

Fra 2005 ble også ordningen med tematiske konfliktvurderinger (TKVer) innført.30 Det ble utført 

TKVer for reindrift av Reidriftsforvaltningen, forsvaret av Forsvarsbygg og miljø og kulturminner av 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren. For hvert vindkraftprosjekt ble det gitt «karakterer» fra A til E, 

der E indikerer høyest konfliktpotensial, det vil si «svært stor konflikt» og at «avbøtende tiltak vil ikke 

kunne redusere konflikt».31 I lys av at TKV-ordningen ble innført omtrent samtidig med at Norge 

skulle gjennomføre EU-direktivet om KU av planer, kan det tenkes at TKV-ordningen bidro til å 

oppfylte plandirektivets krav om plan-KU, mens prosjekt-KUene som ble utført i vindkraftsakene 

oppfylte prosjektdirektivets krav.32  I praksis oppfylte imidlertid ikke TKVene plandirektivets krav til 

saksbehandling (artikkel 6-9) og innhold i utredningen (artikkel 5 og vedlegg I). I tillegg kommer at 

miljømyndighetene konkluderte med at TKVene hadde hatt begrenset betydning som et verktøy for å 

ivareta miljøhensyn.33 TKV-ordningen ble formelt avviklet i 2015.34 

Konsesjon til vindkraft har fremstått som en «rammetillatelse» ved at den innebærer at tiltakshaver 

kan gå videre med prosjektet innenfor noen fleksible rammer, generelt ansett for å være maksimal 

produksjonskapasitet og geografisk plassering supplert med enkelte prosjektspesifikke vilkår. 

Konsesjoner blir gitt med et standard forbehold om godkjennelse av en detaljplan og/eller miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA-plan). I slike planer skal det legges fram konkrete planer for blant 

annet plassering og utforming av turbinene, adkomstveier, kraftkabler og anleggsveier. 

I en KU-sammenheng stiller dette vindkraftkonsesjonen i en slags mellomposisjon mellom et plan-

vedtak som hører inn under plandirektivet og et vedtak under prosjektdirektivet. Ettersom det ikke 

praktiseres plan-KU i forbindelse med endringer av kommunale planer eller vedtak om 

dispensasjoner i vindkraftsaker, er det kanskje mest naturlig å kategorisere vindkraftkonsesjoner som 

et vedtak under plandirektivet. Alternativt kan de klassifiseres som kombinerte plan- og prosjekt-

KUer som må oppfylle kravene i begge direktivene, jfr. artikkel 11(2) i plandirektivet. Det er uansett 

ikke tvil om at KUene som utarbeides for vindkraft må oppfylle kravene i plandirektivet.35 Dersom 

                                                           
30 Supra fotnote 14 og 15. 
31 NVE, Tematiske konfliktvurderinger, https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonsbehandling-av-
vindkraftutbygging/veiledere-og-rapporter/tematiske-konfliktvurderinger/. 
32 Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 
the environment. Direktivet skulle gjennomføres innen 21. Juli 2004. 
33 Miljødirektoratet, Vindkraft: Håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsordningen – situasjonsbeskrivelse og 
anbefalinger, Rapport til Klima- og miljødepartementet datert 20. oktober 2015, s. 28-29 konkluderer: 
«Miljødirektoratets vurdering er at TKV-ordningen har vært en hensiktsmessig del av vår egen saksbehandling, 
men at verdien hadde økt betydelig dersom NVE i større grad hadde benyttet TKV-vurderingene som 
utgangspunkt for vektlegging av miljøhensyn i sin samlede vurdering av om prosjektet skal få konsesjon eller 
ikke, og som et hjelpemiddel til tidlig utsiling av særlig konfliktfylte prosjekter.» Se også Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren, Vurdering av erfaringene med tematisk konfliktvurdering i vindkraftsaker, 
Notat til Miljøverndepartementet datert 28. februar 2013 som konkluderer: «Miljødirektoratene har erfart at 
ordningen med ‘tematisk konfliktvurdering’ (TKV) på miljø ikke bidrar til noen siling av prosjekter i 
meldingsfasen, og heller ikke til at de mest konfliktfylte prosjektene blir avslått i søknadsfasen.» 
34 Ordningen ble avsluttet ved initieringen av arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft, se Meld. St. 25 (2015-
2016) s. 193. For en drøftelse av ordningen, se O. K. Fauchald, Konsesjonsprosessen for vindkraftutbygginger – 
juridiske rammer, FNI rapport 1/2018 s. 42-46. 
35 Se nærmere om forholdet mellom plan- og prosjektdirektivene: O. K. Fauchald og S. E. Schütz, Unntak fra 
plikten til å utføre miljøkonsekvensutredning i lys av EØS-retten, FNI rapport 2/2020 s. 13-34.* 
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man også anser konsesjons-KUen som en prosjekt-KU, så oppstår spørsmålet om hvordan denne 

kombinerte plan- og prosjekt-KUen forholder seg til KUen som skal gjennomføres ved utarbeidelsen 

av detalj- og/eller MTA-planen. I EU-domstolens rettspraksis er det utviklet en lære om KUer ved 

flerleddede prosjektvedtak.36 Når det utføres en KU ved et generelt prosjektvedtak og dette vedtaket 

forutsetter at mange temaer med vesentlige miljøvirkninger skal besluttes i et senere detaljert 

vedtak, slik som situasjonen er for tillatelser til vindkraft i Norge, må det gjennomføres en separat KU 

for det etterfølgende vedtaket. Denne KUen må også oppfylle de materielle og prosessuelle kravene i 

prosjektdirektivet. 

3. Plansystemet for vindkraft og mekanismer for å ivareta 

miljøhensyn 

3.1 Fylkesdelplaner for vindkraft 
Selv om fylkesdelplanene gradvis har blitt satt til side i departementets og NVEs praksis, har den 

manglende støtten til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft blåst nytt liv i interessen for 

regional planlegging, og indirekte også for de planene fylkene har utarbeidet. Det er ikke usannsynlig 

at regional og interkommunal planlegging av vindkraft igjen vil komme i fokus, og at slike planer vil 

bygge videre ikke bare på nasjonal ramme for vindkraft, men også på tidligere fylkesdelplaner. Derfor 

er det av særlig interesse å se litt nærmere på historikken rundt disse planene. 

Omtrent samtidig med etableringen av det første vindkraftanlegget i Norge i 1998 tok 

Miljøverndepartementet initiativ til bruk av plansystemet for utbygging av vindkraft. I en slags 

forløper til dagens system med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (pbl. § 

6-1), utarbeidet departementet et rundskriv om nasjonale mål og interesser i fylkes- og 

kommuneplanleggingen der man uttalte følgende om vindkraft: 

«Utbygging av vindkraft vil kunne gi et nyttig bidrag til produksjonen, oftest med moderate 

miljøvirkninger. På steder med store vindressurser bør planmyndighetene, i samarbeid med 

aktuelle utbyggere, søke å legge til rette for vindkraft. Slik utbygging bør normalt 

gjennomføres i vindmølleparker med flere vindmøller.»37 

I 2000 ble Hordaland det første fylket som vedtok en fylkesdelplan for vindkraft. Denne planen ble 

godkjent av Miljøverndepartementet i 2002.38 Under pbl. fra 1985 skulle slike planer være gjenstand 

for godkjenning av Miljøverndepartementet.39 I 2007 ble det utarbeidet egne retningslinjer for 

                                                           
36 Om flerleddede prosjektvedtak og relevant praksis fra EU-domstolen, se ibid. s. 19-24.* 
37 Miljøverndepartementet, Rundskriv T-2/98 B Fylkes- og kommuneplanleggingen. Nasjonale mål og interesser 
i fylkes- og kommuneplanleggingen 3. august 1998, kapittel 2 punkt 74 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-298-b-fylkes-og-kommuneplanleggingen/id108218/).  
38 Se Miljøverndepartementet, Godkjenning av fylkesdelplan for vindkraft i Hordaland 2000-2012, brev datert 
1. februar 2002, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-
vindkra/id447819/?q=fylkesdelplan%20vindkraft.  
39 Se pbl av 1985 § 19-4 tredje ledd og Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet etter plan- og 
bygningslovens § 19-4 for så vidt gjelder fylkesdelplanen, FOR-1990-03-16-174.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-298-b-fylkes-og-kommuneplanleggingen/id108218/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id447819/?q=fylkesdelplan%20vindkraft
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id447819/?q=fylkesdelplan%20vindkraft
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planlegging og lokalisering av vindkraftverk (T-1458).40 Retningslinjene inneholder noen generelle 

normer for saksbehandling (s. 8): 

«I konsesjonsbehandlingen etter energiloven skal det foretas en samlet vurdering av alle 

fordeler og ulemper. Konsesjonsvedtaket forutsettes å bygge på et tilfredsstillende 

kunnskapsgrunnlag for alle relevante forhold. I vurderingsgrunnlaget inngår søknad, 

konsekvensutredning og høringsuttalelser, inkludert tematiske konfliktvurderinger og 

eventuelle regionale og kommunale planer for vindkraft.» 

I tillegg uttales det: «Forsyningssikkerhet må tillegges avgjørende vekt ved vurdering av ny 

produksjon» (s. 10). Retningslinjene inkluderer også et eget kapittel om utarbeiding av regionale 

planer for vindkraft som inneholder uttalelser om hvilke virkninger regionale planer skal ha i 

konsesjonssaken (s. 28):  

«Når godkjente regionale planer foreligger vil disse inngå i grunnlaget for NVEs behandling av 

enkeltprosjekter lokalisert innenfor planområdet. Søknader som er lokalisert i områder som i 

planen er vurdert å være spesielt konfliktfylt bør normalt ikke imøtekommes. …  

Konsesjonssystemet er et sentralt virkemiddel for å oppnå nasjonale energipolitiske 

mål. Dette innebærer at konsesjonsmyndigheten også må vektlegge andre forhold enn de 

hensyn som i planene er vektlagt ut fra regionale vurderinger og prioriteringer. 

Konsesjonsbehandlingen er dessuten basert på mer detaljert og utfyllende kunnskap 

innhentet gjennom konsekvensutredninger og høringer av konkrete prosjekter, herunder 

konsekvensene av eventuell nettforsterkning. Dette innebærer at konsesjonssøknader for 

prosjekter som ligger innenfor et område som i den regionale planen er vurdert til å ha 

akseptabelt konfliktpotensial kan bli avslått, og at det kan bli gitt konsesjon til prosjekter som 

ligger utenfor slike områder. 

I enkelte områder og for enkelte prosjekter vil det være hensiktsmessig å avvente 

konsesjonsbehandlingen til det foreligger godkjente regionale planer. Det anbefales at 

fylkeskommunen tidlig i planarbeidet tar kontakt med NVE for å få en oversikt over NVEs 

behandlingsprosess for aktuelle prosjekter i fylket.» 

Retningslinjene ble utarbeidet før vedtaket om ny pbl. i 2008. Til tross for dette har ikke 

retningslinjene blitt revidert, og de er tilsynelatende fremdeles gjeldende til tross for at de på mange 

punkter har vært foreldet.41 Blant annet ble kravet om godkjenning av fylkesplaner ikke videreført i 

pbl. fra 2008; nå er det kun regional planstrategi og ikke selve planen som skal godkjennes.42 På den 

ene siden skulle dette gi fylkene sterkere selvstyre, men på den annen side innebar nok dette også at 

det ble lettere for statlige myndigheter å se bort fra fylkesdelplanene dersom de kommer i konflikt 

med nasjonale interesser, slik vi har sett i vindkraftsakene.  

                                                           
40 Retningslinjene har en viss likhet med rikspolitiske retningslinjer utarbeidet under § 17-1 i pbl av 1985, men 
ble ikke vedtatt som forskrift i tråd med praksis. 
41 Se E. Bjerkestrand m fl, Konsesjonsprosessen for vindkraft på land. Beskrivelse, utfordringer og mulige tiltak, 
NVE Rapport nr. 3/2020. I 2007 ble det også utarbeidet et høringsutkast til veileder for regionale planer for 
vindkraft,  men arbeidet med veilederen ble ikke sluttført, se 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---veileder-for-regionale-planer-f/id473138/#.  
42 Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 7-2 annet ledd, FOR-2013-05-24-532. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---veileder-for-regionale-planer-f/id473138/
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Da Stortinget ga sin tilslutning til pbl. la flertallet inn følgende merknad om vindkraft:  

«Komiteens f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, viser til 

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg [T-1458]. I den forbindelse 

ble fylkeskommunene oppfordret til å starte regionalt planarbeid for vind- og 

småkraftanlegg. I de tilfeller der slike planer foreligger, skal disse tillegges stor vekt i 

forbindelse med den videre konsekvens- og konsesjonsbehandling.»43 

De viktigste nasjonale signalene om planlegging av vindkraft kom i de nasjonale forventningene til 

regional og kommunal planlegging (pbl.§ 6-1) som gjaldt for perioden 2011-2015, og som dermed 

kom to år etter at pbl.hadde trådt i kraft: 

«… fylkeskommuner i regioner med potensial for utbygging av vindkraft … avklarer om det 

skal utarbeides regionale planer i tråd med nasjonale retningslinjer. Regionale planer som 

utarbeides bidrar til å styrke beslutningsgrunnlaget for konsesjonsbehandlingen.»44 

Til sammen har sju fylker utarbeidet vindkraftplaner, hvorav tre ble godkjent av 

Miljøverndepartementet under pbl. av 1985 og minst to kan anses som oppfølgning av de nasjonale 

forventningene av 2011. Ytterligere to fylker har utarbeidet andre relevante dokumenter.  

Tabell 1: Regionale planer (fylkesdelplaner) om vindkraft 

Planer Godkjent/ gyldighet Status 

Hordaland 2000-2012, godkjent 
av MD 

Det ble i 2012 besluttet at man ikke ønsket å rullere planen. 
Planen er ikke lenger aktuell, se Klimaplan for Hordaland 
2014-2030 s. 25.45 

Sør-
Trøndelag 

2008-2020, godkjent 
av MD 

Planen anbefaler en ramme på ca. 1000 MW installert effekt 
innen 2020.46  

Rogaland 2009, rullere hvert 4. 
år, godkjent av MD 

Planen er fulgt opp gjennom Regionplan for energi og klima i 
Rogaland (2010) med tilhørende handlingsprogram (2014)47 

Nordland 2009-2021 Planen er fulgt opp med handlingsprogram (2014)48 

Sogn og 
Fjordane 

2011-2025 Planen legger til rette for vindkraftanlegg med installert 
effekt på ca. 1000 MW innen 2025.49  

Østfold 2012, rullere hvert 4. 
år 

Planen identifiserer sju egnede områder for vindkraft50 

                                                           
43 Innst. O. nr. 57 (2007–2008) s. 13. 
44 Se Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kgl.res. 24. juni 2011 s. 14. Senere 
nasjonale forventninger (2015 og 2019) har ikke nevnt vindkraft. 
45 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-
vindkra/id447819/?q=fylkesdelplan%20vindkraft.  
46 Se https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kld/anbud-konsesjoner-og-
brev/brev/utvalgte_brev/2010/Godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkraft-i-Sor-Trondelag/id592985/.  
47 Se https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-
klima/fylkesdelplan-for-vindkraft-2007/ og https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kld/anbud-
konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2009/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id542404/.  
48 Se https://www.nfk.no/tjenester/miljo/fornybar-energi/vindkraft/.  
49 Se http://www.ardal.vgs.no/regional-plan-for-vindkraft.5847899-374613.html. 
50 Se https://viken.no/_f/p1/ie5c449a1-44fa-4910-bb7c-d2dd0077eeeb/regional-plan-vindkraft-for-ostfold.pdf. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id447819/?q=fylkesdelplan%20vindkraft
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id447819/?q=fylkesdelplan%20vindkraft
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kld/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2010/Godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkraft-i-Sor-Trondelag/id592985/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kld/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2010/Godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkraft-i-Sor-Trondelag/id592985/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-klima/fylkesdelplan-for-vindkraft-2007/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/energi-og-klima/fylkesdelplan-for-vindkraft-2007/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kld/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2009/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id542404/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kld/anbud-konsesjoner-og-brev/brev/utvalgte_brev/2009/godkjenning-av-fylkesdelplan-for-vindkra/id542404/
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/fornybar-energi/vindkraft/
http://www.ardal.vgs.no/regional-plan-for-vindkraft.5847899-374613.html
https://viken.no/_f/p1/ie5c449a1-44fa-4910-bb7c-d2dd0077eeeb/regional-plan-vindkraft-for-ostfold.pdf
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Finnmark 2013-2025 Planen legger opp til ny vindkraft tilsvarende 500 MW 
installert effekt innen 2020 og 1500 MW innen 2025. Det 
anbefales ikke anlegg under 50 MW.51 

Annet   

Nord-
Trøndelag 

2008/2015-2019 Vedtak av vindkraftstrategi (2008) og klima- og energistrategi 
(2015)52 

Troms  Regional planstrategi for Troms 2012-2015 annonserer arbeid 
med «Regional plan for vind- og små vannkraftverk». Dette er 
ikke fulgt opp. 

 

Basert på en gjennomgang av planene identifiserte Wiig m. fl. «de tre viktigste beveggrunnene» for 

igangsetting av planarbeidet som: «(i) behov for arealdisponering under stort eksisterende 

utbyggingspress, (ii) ønske om industrialisering og (iii) ønske om beskyttelse av særskilte områder.»53 

Gjennomgangen fokuserer på planene for Rogaland og Nordland. For Nordland ser det ut til at 

planen har fungert etter sin hensikt, mens for Rogalands vedkommende observeres det at 

fylkeskommunen har regnet ut at 70 prosent av konsesjonene er gitt i det planen definerte som «nei-

områder».54  

I lys av vedtaket om å utarbeide nasjonal ramme for vindkraft (se punkt 3.2 nedenfor) ble det ikke 

lenger aktuelt å utarbeide nye regionale delplaner om vindkraft eller å følge opp eksisterende planer 

gjennom utarbeiding av handlingsprogram (se tabell 1). NVE omtalte erfaringene med de regionale 

delplanene i sin metodebeskrivelse, brukte dem som erfaringsgrunnlag for metodeutviklingen og tok 

sikte på å bruke dem som basis for kvalitative vurderinger av potensielt egnede områder.55 NVE 

foreslo imidlertid at den regionale medvirkningen i arbeidet med nasjonal ramme ble begrenset til 

deltakelse på en «sentral fagdag».56 I grove trekk er denne tilnærmingen i tråd med 

stortingsmeldingen som sier at de regionale planene «kan» inngå i vurderingsgrunnlaget,57 og 

bestillingsbrevet fra OED som kan leses slik at myndighetene anser seg fristilt fra eksisterende 

regionale planvedtak.58 På denne bakgrunn så det ut til at NVE ikke ville ta særlig hensyn til de 

regionale planene ved utarbeiding av nasjonal ramme.59  

Wiig m fl finner i sin studie at «de regionale planene ikke har blitt tillagt stor vekt i utpekingen av 

områder i nasjonal ramme» og at det «fremstår som noe vilkårlig i hvilken sammenheng de eventuelt 

trekkes inn, og gis vekt.»60 På grunnlag av en gjennomgang av nasjonal ramme holdt opp mot seks av 

                                                           
51 Se https://www.ffk.no/naring/planer-og-strategier/.  
52 For vindkraftstrategien, se http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2008/FT/FT08006Prot.htm og klima- og 
energistrategi, se http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/klimaogenergi/Sider/default.aspx. 
53 H. Wiig m fl, Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha 
i vindkraftforvaltningen? NIBR-rapport 2019:14, s. 18-19. 
54 Ibid. s. 22. 
55 NVE, Metodebeskrivelse. Nasjonal ramme for vindkraft (udatert), s. 12-13. 
56 NVE, Nasjonal ramme for vindkraft. Revidert metode for utpeking av områder (19. januar 2018) s. 11 og 16. 
57 Meld. St. 25 (2015-2016) s. 193. 
58 I bestillingen heter det: «Det er ønskelig at følgende vurderes: … hvordan kunnskap fra utførte … regionale 
planer for vindkraft kan benyttes», se brev til Norges vassdrags- og energidirektorat datert 9. februar 2017, s. 2. 
Fylkeskommunenes rolle er ikke nevnt i bestillingen. 
59 Se også omtalen av innspill i NVE, Forslag til nasjonal ramme for vindkraft, 2019, s. 115-116, og omtalen av 
avveiningene gjort ved utpeking av de mest egnede områdene, s. 117-118. 
60 Supra fotnote 53, s. 44. 

https://www.ffk.no/naring/planer-og-strategier/
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2008/FT/FT08006Prot.htm
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/klimaogenergi/Sider/default.aspx
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fylkesplanene (Hordalands plan anses som uaktuell), finner rapporten «stor diskrepans» mellom de 

utvalgte områdene og planene.61  

3.2 Nærmere om nasjonal ramme for vindkraft 
Arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft ble igangsatt for å «legge til rette for en langsiktig 

utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, og en politikk som demper konflikter og bidrar til at de beste 

vindkraftlokalitetene blir valgt.»62 Prioriteringen av nasjonal ramme for vindkraft er etter alt å 

dømme en hovedgrunn til at vindkraft ikke ble videreført i nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. Forslaget til nasjonal ramme ble lagt fram av NVE 1. april 2019. Forslaget ble 

utformet slik at den ikke skulle framstå som en plan for utbygging av vindkraft. NVE uttaler 

eksempelvis at KU-forskriften ikke kommer til anvendelse «fordi NVEs forslag er et faglig råd som 

ikke er utarbeidet med grunnlag i en særskilt lovhjemmel.»63 Det presiseres også at dokumentet 

«skal ikke være en utbyggingsplan» og at det ikke er «utredet noen utbygging av vindkraftverk.»64  

Referansen til «lovhjemmel» virker kanskje litt overraskende ettersom KU-forskriften ikke nevner 

noe krav om lovhjemmel for å komme til anvendelse. Denne referansen er formodentlig tatt med for 

å begrunne at plandirektivet ikke kommer til anvendelse, jfr. artikkel 2 som avgrenser direktivets 

virkeområdet til planer og programmer «which are required by legislative, regulatory or 

administrative provisions.» I lys av EU-domstolens praksis er nok dette et akseptabelt standpunkt.65 

Det gjorde at det ikke var nødvendig å følge de prosessuelle kravene i direktivet ved utarbeidelsen av 

nasjonal ramme. 

Forslaget til nasjonal ramme inneholder to deler. For det første inneholder den en omfattende 

kunnskapsinnhenting og -sammenstilling. Som faglig grunnlag for forslaget utarbeidet 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren blant annet tematiske analyser om naturmangfold, friluftsliv, 

landskap og kulturminner og -miljøer, forslag til eksklusjonskriterier og til eksklusjon av 92 større 

arealer innenfor de 43 analyseområdene.66 

For det andre inneholder den en prosess med ekskludering av områder, noe som kan være et sentralt 

element i en planprosess. Denne delen bygger videre på TKV-tilnærmingen i den forstand at man tar 

sikte på å utelukke de mest konfliktfylte områdene basert på en liste av «harde» og «myke» 

eksklusjonskriterier. Av relevans for miljøformål, omfattet de harde kriteriene nasjonalparker, 

landskapsvernområder og andre verneområder over 3 km2, samt verdensarvområder.67 Utbygging av 

vindkraft blir ansett som utelukket i slike områder. Blant de myke kriteriene finner vi en lang rekke 

miljørelaterte kriterier, inklusive områder viktige for fugl og villrein, statlig sikrede friluftsområder, 

øvrige og foreslåtte verneområder, drikkevann og støy.68 Disse kriteriene innebar ikke automatisk 

eksklusjon, men omfattet områder der én enkeltinteresse «tilsier at det ikke bør bygges 

                                                           
61 Ibid. s. 36-38. 
62 Meld. St. 25 (2015-2016) s. 9. 
63 Ettersom KU-forskriften ikke nevner noe krav om lovhjemmel for å komme til anvendelse, er dette 
formodentlig tatt med for å begrunne at plandirektivet (2001/42) ikke kommer til anvendelse, jfr. artikkel 2 
som avgrenser virkeområdet til planer og programmer «which are required by legislative, regulatory or 
administrative provisions». 
64 NVE, Forslag til nasjonal ramme for vindkraft, 2019, s. 3. 
65 Se sak C-24/19 [2020] avsnitt 35-63.  
66 Miljødirektoratets høringsbrev, datert 1. oktober 2019, s. 1. 
67 Ibid. s. 95. 
68 Ibid. s. 95-96. 



  

13 
 

vindkraftverk.» Basert på en helhetsvurdering identifiserte forslaget 43 analyseområder, som på 

basis av en helhetsvurdering ble grunnlaget for «utpeking» av de 13 mest egnede områdene. 

Resultatet var at omtrent 90 % av de områdene som Miljødirektoratet og Riksantikvaren foreslo å 

utelukke ble ekskludert.69 

Forslaget til nasjonal ramme avdekker en del ulikheter i oppfatningen av negative miljøvirkninger og 

foreliggende kunnskapsgrunnlag mellom NVE og Miljødirektoratet. Dette gjelder særlig virkningene 

for fugl, flaggermus, villrein, naturtyper og landskap,70 samt at 9000 km2 av det arealet som 

miljømyndighetene foreslo å ekskludere innenfor analyseområdene ble tatt med inn i de mest 

egnede områdene. 

Regjeringen besluttet å «skrinlegge» utkastet til nasjonal ramme etter at resultatene fra 

høringsrunden forelå. I begrunnelsen ble det uttalt: 

«Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det 

skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, 

oppsummere at ikke er oppnådd.»71 

I pressemeldingen ble det også uttalt at «[d]et skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir 

konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større 

betydning.» 

3.3 Vedtak om å gi vindkraftkonsesjoner virkning som statlig plan 
Et tema som er påfallende fraværende i stortingsmeldingen om vindkraft, som regjeringen la fram 

åtte måneder etter skrinleggingen av nasjonal ramme for vindkraft,72 er forholdet mellom konsesjon 

og kommunene som planmyndighet. Muligheten for departementet til å vedta at konsesjoner skal ha 

virkning som statlig arealplan (pbl. § 6-4 tredje ledd og energiloven § 3-1 fjerde ledd) nevnes kort,73  

men diskuteres ikke i meldingen. Om den rollen kommunale planer kan spille, uttaler meldingen 

følgende: 

«Regionale planer skal legges til grunn i kommuneplanene. Kommunal planlegging kan bidra 

til bedre lokal avklaring av rammene for vindkraftutbygging, men det er ingen krav om slik 

planavklaring før konsesjonsbehandling. Avklaringen vil da skje gjennom 

dispensasjonsbehandlingen. … Lokale planer kan være nyttig for konsesjonsbehandlingen, 

men er ingen forutsetning for at et vindkraftverk skal kunne konsesjonsbehandles.»74 

Dette reflekterer i stor grad tilnærmingen som er tatt i NVEs utredning om konsesjonsprosessen, der 

statlige arealplanvedtak ikke nevnes og den dominerende tilnærming er at kommunene syn på 

                                                           
69 Ibid. s. 109-110 og 116. 
70 Nasjonal ramme s. 35-54 og ibid., vedlegg s. 9-13. 
71 OED, Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft, pressemelding 17. oktober 2019, 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skrinlegger-nasjonal-ramme-for-vindkraft/id2674311/. 
72 Meld. St. nr. 28 (2019-2020) Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen. 
73 Ibid. s. 27-28. 
74 Ibid. s. 33 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skrinlegger-nasjonal-ramme-for-vindkraft/id2674311/
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lokalisering av vindkraft skal ivaretas gjennom høringer i konsesjonsprosessen.75 Dette reflekterer en 

tilnærming som har hatt stor støtte i både NVE, OED og regjeringen. 

Statlige arealplanvedtak benyttes der konsesjonen kommer i strid med kommuneplanens arealdel 

eller reguleringsplan, og der kommunen ikke kan eller vil endre disse planene eller fatte vedtak om 

dispensasjon (pbl. kapittel 11 og 12 samt § 19-2). Dette reflekterer enten at kommunen ikke kan 

fatte slike vedtak, noe som vel bare er situasjonen dersom det haster så mye at det ikke er tid til å 

vente på vedtaket, eller at det ikke er politisk vilje til å fatte slike vedtak.  

I et skriftlig svar til et spørsmål reist i Stortinget identifiserte Statsråden åtte vedtak om statlig 

arealplan, og pekte på at for tre av disse hadde vedtak kommet «etter anmodning fra 

vertskommunen.»76 Ved nærmere undersøkelse viser det seg imidlertid at dette er en noe 

misvisende presentasjon av sakene. I to av sakene kom vedtaket etter søknad fra utbygger. I én av 

disse var utbygger blitt anmodet av kommunen om å sende slik søknad grunnet at kommunen som 

følge av kommunesammenslåing ikke var i stand til å fatte dispensasjonsvedtak.77 I den andre kom 

vedtaket etter at kommunen samtykket til statlig arealplan.78 I den tredje fremmet kommunen en 

anmodning om statlig arealplanvedtak, og denne anmodningen ble avslått av OED med følgende 

begrunnelse: «Departementet har vurdert den begrunnelse kommunen har gitt for å anmode om 

statlig arealplan, men har kommet til at vindkraftverket alt i alt er best tjent med at prosjektet 

underlegges den lokale forankringen en dispensasjonssak krever.»79 Dermed fremmet kommunen 

egen sak om dispensasjon.80 Ettersom kommunen ikke lykkes i å fatte vedtak om dispensasjon, ble 

det sendt en ny anmodning om statlig arealplan som denne gangen ble imøtekommet fra OED.81 

Etter alt å dømme er det bare i den første saken et klart tilfelle av at kommunen ikke var i stand til å 

fatte vedtak på grunn av tidspress.  

I tillegg til disse tre sakene nevner Statsråden fem saker der «OED stadfestet konsesjonen i 

forbindelse med klagebehandling eller i forbindelse med detaljer i sluttfasen og/eller mens prosjektet 

var under bygging.»82 I en utredning om forholdet mellom statlig arealplanvedtak og etterfølgende 

endringer av vindkraftkonsesjoner har jeg sett nærmere på disse fem vedtakene83 samt ett 

                                                           
75 Se NVE, s. 18-19  
76 Stortingsdokument nr. 15:2407 (2019-2020), besvart: 4. september 2020, 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=80788 
77 Advokatfirmaet CLP DA, Sørfjord Vindpark AS - anmodning om statlig plan, 16. desember 2019. 
78 OED, Vindkraft og kraftledninger på Fosen – klagesak, 26. august 2013, s. 127. 
79 OED, Øyfjellet vindkraftverk, 26. juli 2019. 
80 Vefsn kommune, Høring – Øyfjellet vindkraftverk – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 14. august 
2019. 
81 Vefsn kommune, Melding om politisk vedtak - Stadfesting av vedtak om å gi Øyfjellet vindkraftverk status 
som statlig arealplan, 14. november 2019 og OED, Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn - statlig arealplan, 15. 
november 2019. Denne saken har vist seg å være svært omstridt, noe som nok har vært en hovedgrunn til at 
kommunen ikke lykkes i å fatte vedtak om dispensasjon, se stortingsdokument nr. 15:2636 (2019-2020), 
besvart 22. september 2020, https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-
sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81025. 
82 Supra fotnote 76. 
83 Andmyran; Haram; Tysvær; Tellenes; og Skurvenuten vindkraftverk. Se O. K. Fauchald, Statlig planvedtak i 
vindkraftsaker og etterfølgende endringer av konsesjonen, utredning avgitt til Motvind Sørvest, 15. oktober 
2020, s. 4-7, https://www.fni.no/getfile.php/1313126-1603192692/Filer/Publikasjoner/Fauchald-utredning-
statlige-arealplaner-vindkraft-2-2020.pdf. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80788
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80788
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81025
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81025
https://www.fni.no/getfile.php/1313126-1603192692/Filer/Publikasjoner/Fauchald-utredning-statlige-arealplaner-vindkraft-2-2020.pdf
https://www.fni.no/getfile.php/1313126-1603192692/Filer/Publikasjoner/Fauchald-utredning-statlige-arealplaner-vindkraft-2-2020.pdf
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etterfølgende vedtak som ikke ble nevnt av Statsråden.84 Av de ni sakene som angår statlige 

arealplanvedtak er min konklusjon at åtte ble fattet fordi det ikke var tilstrekkelig politisk vilje lokalt 

til å fatte nødvendig plan- eller dispensasjonsvedtak i relevante kommuner. Gjennomgangen av de 

statlige arealplanvedtakene viser stor uenighet mellom departementet og de berørte kommunene. 

Den viser også at kommunene i liten grad får gjennomslag for sine synspunkter, og at man i en av 

sakene helt unnlot å innhente kommunens synspunkter på det statlige arealplanvedtaket.85 Sakene 

viser også at det har oppstått stor uklarhet i forbindelse med de statlige arealplanvedtakene. Blant 

de viktigste problemstillingene er: 

- Hva som menes med uttrykket «endelig konsesjon» i pbl. § 6-4 tredje ledd – kan det gjøres 

endringer i konsesjonen i ettertid? 

- Hvilke elementer av et konsesjonsvedtak som gis virkninger som statlig arealplan – etter alt å 

dømme bare det som har rettsvirkninger, men hva som er avgjort med rettslig bindende 

virkning i konsesjonen er høyst uklart. 

- Hva er forholdet mellom statlig arealplanvedtak og etterfølgende vedtak av detalj- og/eller 

MTA-plan? 

- Er kommunen forhindret fra å fatte nye planvedtak for områder som er omfattet av statlige 

arealplanvedtak i vindkraftsaker?86 

Basert på en grundig gjennomgang av rettskilder og tolkningsfaktorer har jeg i en annen utredning 

(enn den som er gjengitt over) konkludert med at ett av de to alternative vilkårene i pbl.§ 6-4 første 

ledd må være oppfylt ved vedtak om å gi energikonsesjoner virkning som statlig arealplan; enten at 

utbyggingen er nødvendig for «gjennomføring av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- 

eller vernetiltak», eller når «andre samfunnsmessige hensyn tilsier» at utbygging bør finne sted.87 

Hovedbegrunnelsen for dette standpunktet er at disse vilkårene var standardvilkår for bruk av statlig 

arealplan forut for vedtagelsen av pbl. i 2008, og at det ikke finnes spor i forarbeidene som skulle tilsi 

at Stortinget ønsket å gjøre noe unntak fra dette generelle utgangspunktet. Tvert imot tyder 

forarbeidene og forhistorien på at meningen var å videreføre vilkårene. Konklusjonene i utredningen 

ble tema for et skriftlig spørsmål til Statsråden i Stortinget, og i svaret sa Statsråden seg klart uenig i 

utredningens konklusjon ved å uttale: «Det er heller ikke knyttet særlige vilkår for når bestemmelsen 

kan anvendes, ut over at vedtaket må rette seg mot en endelig konsesjon til et 

                                                           
84 Gismarvik vindkraftverk.  
85 Se særlig OED, Skurvenuten vindkraftverk - vedtak om statlig planvirkning, 14. september2017; OED, Tysvær 
vindkraftverk – klage på NVEs godkjenning av endring av MTA- og detaljplan, MTA for 132 (66) kV 
nettilknytning, konsesjonsendringer og samtykke til ekspropriasjon. Vurdering av anmodning om å trekke 
tilbake gjeldende konsesjon. Statlig plan, 16. april 2020. og OED, Statlig plan for Tellenes vindpark, 3. mars 
2017. 
86 Denne problemstillingen ble reist av Vefsn kommune i saken om Øyfjellet vindkraftverk, se NVE Bakgrunn for 
vedtak om konsesjonsendringer, MTA og detaljplan. Øyfjellet vindkraftverk, 18. desember 2019, s. 29, der NVE 
gir følgende (uklare) uttalelse: «Når konsesjonen at fått virkning som statlig arealplan, vil det si at det kun er 
vilkår i NVEs vedtak og ingen ytterligere reguleringsbestemmelser knyttet til vindkraftverket. Det er NVE som vil 
følge opp vindkraftverket i anleggs- og driftsfasen. NVE vil invitere kommunen med på tilsyn og ønsker 
kommunens innspill i den videre prosessen, dersom det er ønskelig fra kommunen sin side.» 
87 O. K. Fauchald, Adgangen til og prosedyrer for å fatte statlig planvedtak i vindkraftsaker, utredning avgitt til 
Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging på Faurefjell, 18. juli 2020, https://www.fni.no/getfile.php/1313123-
1603192564/Filer/Publikasjoner/Fauchald-utredning-statlige-arealplaner-vindkraft-1-2020.pdf. 

https://www.fni.no/getfile.php/1313123-1603192564/Filer/Publikasjoner/Fauchald-utredning-statlige-arealplaner-vindkraft-1-2020.pdf
https://www.fni.no/getfile.php/1313123-1603192564/Filer/Publikasjoner/Fauchald-utredning-statlige-arealplaner-vindkraft-1-2020.pdf
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kraftproduksjonsanlegg.»88 Statsråden viste imidlertid ikke til noen rettslig utredning av spørsmålet 

og presenterte heller ingen rettslige argumenter for standpunktet utover å referere til lovteksten. 

Svaret bærer preg av å være politisk snarere enn rettslig fundert. 

En slik tolkning av pbl. § 6-4 og energiloven § 3-1 som anført i utredningen innebærer at det er 

utelukket å fatte vedtak om at en konsesjon skal ha virkning som statlig arealplan begrunnet med 

hensynet til å ivareta utbyggers interesse i å få realisert et prosjekt. I OEDs vedtak om avslag på å 

fatte vedtak om statlig arealplan for Øyfjellet vindkraftverk synes det som departementet også la til 

grunn et slikt syn ved å uttale om § 6-4 tredje ledd: «Bestemmelsen er i utgangspunktet tiltenkt 

situasjoner der lokal planmyndighet ikke ønsker å legge til rette for et energiproduksjonsanlegg med 

konsesjon, men at samfunnsmessige hensyn tilsier at tiltaket bør gjennomføres.»89 I en nyere sak 

uttaler departementet i tilknytning til Tysvær kommunes innsigelser mot statlig arealplanvedtak «at 

det ikke kreves at det foreligger nasjonale eller regionale interesser for å gi en konsesjon til et 

vindkraftverk virkning som statlig plan.»90 Det sies imidlertid ikke noe om det alternative vilkåret om 

andre samfunnsmessige hensyn. Departementets praksis indikerer at man ikke har hatt noen klar 

oppfatning av om vilkårene i § 6-4 første ledd kommer til anvendelse eller ikke. 

4. Veien videre for vindkraft som klimavirkemiddel – manglende 

avklaring av sentrale strategiske valg 
Åtte måneder etter at regjeringen skrinla nasjonal ramme, la den fram en egen stortingsmelding om 

vindkraft.91 Hovedbudskapet i meldingen er:  

«Regjeringen vil fortsatt legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft. 

Samtidig må utbygging skje i et tempo og omfang som ikke gir for store negative virkninger 

for befolkningen og viktige miljø- og samfunnsinteresser. Virkninger for landskap og miljø, 

samfunn og naboer skal vektlegges sterkere i konsesjonsbehandlingen, og lokal og regional 

medvirkning skal styrkes. Regjeringen vil endre konsesjonsbehandlingen for å sikre dette.»92 

Som et sentralt grep i konsesjonsbehandlingen varsler regjeringen at den vil «styrke den lokale og 

regionale medvirkningen ved å legge til rette for en samlet regionvis behandling av 

vindkraftprosjekter.»93 Dette blir spesifisert ved uttalelsen om at man «skal legge gjeldende regionale 

planer etter plan- og bygningsloven til grunn i de områdene slike planer foreligger.»94 I tillegg skal 

prosessen strammes betydelig inn slik at den tar kortere tid og innebærer færre 

usikkerhetsmomenter for berørte tredjeparter og miljøet. Meldingen inneholder også en beskrivelse 

                                                           
88 Dokument nr. 15:2407 (2019-2020), besvart: 04.09.2020, https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80788. 
89 OED, Øyfjellet vindkraftverk, 26. juli 2019. 
90 OED, Gismarvik vindkraftverk - klager på MTA/detaljplan, endring av konsesjon, vedtak om statlig arealplan 
og med rettslig gjennomgang av konsesjonsvedtakene, 5. oktober 2020. 
91 Meld. St. nr. 28 (2019-2020). 
92 Ibid. s. 5-6. 
93 Ibid. s. 6. 
94 Ibid. s. 30. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80788
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80788
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av miljøvirkninger og kunnskapsgrunnlaget som nok i større grad enn nasjonal ramme gir uttrykk for 

et omforent syn mellom fagetatene.95 

Meldingen legger opp til fortsatt etablering av ny vindkraft og forutser at norsk 

elektrisitetsoverskudd på sikt skal øke fra ca. 15 TWh per år i 2020 til 21 TWh i 2030, og at det skal 

være et overskudd på 68 TWh i Norden.96 Elektrisitet utgjør imidlertid bare litt over 50 % av det 

totale energiforbruket i Norge, og for å nå Norges utslippsmål for klimagasser, legges det opp til 

omfattende energiomstilling fra fossil til fornybar energi (i 2018 var energiproduksjon basert på 

fossile energibærere nesten 79 TWh mens elektrisitetsproduksjonen var nesten 116 TWh). NVE har 

beregnet at elektrisitetsforbruket i Norge, inkludert økt forbruk som en følge av Klimakur 2030, vil 

innebære at forbruket vil ligge på omtrent 164-166 TWh i 2030 og 170-172 TWh i 2040 

(årsmiddelproduksjonen i 2020 var beregnet til 150 TWh).97 Regjeringen foreslår imidlertid ikke noe 

mål for hvor mye av økningen som skal dekkes av vindkraft. 

I forbindelse med behandlingen av meldingen i Stortinget ble statsråden bedt om å svare på hvordan 

pbl. eventuelt vil fungere for vindkraft i forhold til energiloven. I den relevante delen av svaret uttalte 

statsråden: 

«En behandling av vindkraftverk både etter energiloven og etter plan- og bygningsloven vil 

bety en dobbeltbehandling og dermed en mindre effektiv behandlingsprosess. Ved en 

behandling etter begge lovene vil man kunne oppleve at konsesjonen etter energiloven og 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven ikke stemmer overens eller er direkte i motstrid 

med hverandre. Erfaringer fra før ny planlov ble vedtatt i 2008 viste også utfordringer knyttet 

til samordning.»98 

Bekymringen for «motstrid» og referansen til reguleringsplan vitner om en overraskende mangelfull 

forståelse av plansystemet i pbl. Vindkraftverk planlegges stort sett i områder uten reguleringsplaner 

og hovedproblemet i relasjon til eksisterende planer gjelder forholdet til kommuneplanens arealdel. 

Motstridstematikken gjelder tilsvarende for alle andre tiltak, og vindkraftverk kommer i så måte ikke 

i noen særstilling. Spørsmålet dreier seg om graden av sentralisering av beslutningsmyndighet, og 

ikke om effektivitet i beslutningsprosessen, noe som bekreftes av utbyggingstakten for vindkraftverk 

som illustrert i tabell 1.  

I kontrast til stortingsmeldingen og statsrådens svar, gikk en samlet stortingskomite inn for to 

sentrale endringer i forholdet mellom energiloven og pbl: 1) Planavklaring skal skje før det gis 

konsesjon etter energiloven, og 2) Vindkraftanlegg skal ikke lenger unntas fra kravet om 

reguleringsplan (pbl.§ 12-1 tredje ledd).99 Av særlig interesse i lys av diskusjonen om det totale 

                                                           
95 Ibid. s. 61-67 og 81-85. 
96 Ibid. s. 46-47. Det framstår som uklart om disse beregningene tar høyde for planene om omfattende 
elektrifisering i forbindelse med Klumakur 2030. 
97 Ibid. s. 46 og 58-59. 
98 Innst. 101 S (2020-2021), vedlegg s. 9. Også statsrådens uttalelse angående KUer er verdt å merke seg (s. 11): 
«Vindkraftsaker følger plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger og 
saksbehandlingsreglene i energiloven og forvaltningsloven. Utredningskrav, medvirkning, rett til å gi uttalelser 
gjennom høringer, deltagelse på befaringer og i møter, er helt på linje med saker som kun behandles etter 
plan- og bygningsloven.» 
99 Ibid. s. 25 og tilråding III s. 32. 
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klimaregnskapet for vindkraftutbygginger, er klimaeffekten av inngrep i myrområder, og forslaget om 

utarbeiding av et klimaregnskap for den enkelte vindkraftutbygging.100 

Utbyggingen av vindkraft illustrerer noe som kan oppfattes som en manglende vilje i den utøvende 

makt (regjeringen og underliggende etater) til å legge fram sentrale strategiske valg for den 

lovgivende makt (Stortinget).101 For det første er det svært uklart hva som skal skje med utbygging av 

vindkraft etter at muligheten for å nyte godt av elsertifikater faller bort. I stortingsmeldingen uttales 

følgende: 

«Dersom vindkraftprosjektene som i dag har konsesjon, men som ennå ikke er realisert, 

idriftsettes før fristen for elsertifikater løper ut i 2021, vil vindkraft innen kort tid utgjøre om 

lag 10 prosent av norsk kraftproduksjon. I de første årene etter 2021 forventes det begrenset 

utbygging siden det ikke foreligger nye prosjekter som har kommet langt i prosessen med å 

få konsesjon. Samtidig er det forventet en økende interesse blant aktørene for å utvikle nye 

vindkraftprosjekter som følge av lavere utbyggingskostnader. Kraftkjøpsavtaler … mellom 

utbyggere og industrien vil også kunne bidra til å øke interessen. I et langsiktig perspektiv kan 

videre utbygging av vindkraft bli en viktig kilde til fornybar kraftproduksjon.» 

Det varsles ikke noe mål om etablering av ny vindkraft eller hvor stor andel av det økte behovet for 

elektrisitet som skal dekkes av vindkraft. Meldingen inviterer følgelig ikke Stortinget til å fatte vedtak 

om hvilken rolle vindkraft skal spille i den framtidige energiforsyningen. Dette preget den 

etterfølgende behandlingen av saken i Stortinget, der et hovedelement ble avviklingen av 

elsertifikatordningen samt offentlig og lokalt proveny fra vindkraftverk. Regjeringen ønsket ikke å 

legge fram spørsmål om inntektsfordeling for Stortinget.102 

For det andre er et viktig strategisk valg hvilken struktur man skal ha på utbyggingen av vindkraft. Så 

langt har NVE og OED fulgt en tilnærming basert på storskala utbygging. Dette ble særlig klart ved 

arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft. Denne tilnærmingen legger sterke føringer på 

lokalisering, finansiering og miljøvirkninger. Jeg har ikke lykkes i å finne noen diskusjon av valget av 

en slik tilnærming i stortingsmeldinger, dokumenter produsert i relasjon til nasjonal ramme for 

vindkraft eller i veiledningsmateriale. Dette er et eksempel på et sentralt strategisk valg som nok har 

hatt en viss betydning for skjebnen til fylkesdelplanene for vindkraft. Det er ikke usannsynlig at 

mangelen på forankring av et slikt valg blant nasjonale, regionale og lokale politikere har vært en 

hovedgrunn til at det ble så sterk konflikt som følge av framleggelsen av nasjonal ramme.  

Dette er også påfallende i stortingsmeldingen om vindkraft, der spørsmålet om valg mellom små-, 

mellom- og storskala utbygging ikke er nevnt. Særlig påfallende er fraværet av diskusjon av kraftverk 

under 10 MW der kommunene er gitt beslutningsmyndighet. Betydningen kan illustreres ved å 

sammenligne utbyggingsstrukturen i Danmark, Norge og Sverige, der Norge kommer ut med de 

største turbinene, i gjennomsnitt 3,3 MW; klart større enn gjennomsnittlige svenske turbiner – 2,4 

MW – og tre til fire ganger så store som de gjennomsnittlige danske turbinene – avhengig om vi ser 

                                                           
100 Ibid. tilråding XIV s. 33. 
101 Om problemstillinger knyttet til manglende fremleggelse av slike strategiske valg for Stortinget, se O. K. 
Fauchald, Miljøprinsipper og strategiske beslutninger - reform av norsk lakseoppdrett, i Tidsskrift for 
rettsvitenskap, 2/3 (2020) s. 264–305. 
102 Se Meld. St. nr. 28 (2019-2020) s. 76-77. 
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på totalantallet eller turbiner etablert etter år 2000 (tabell 2). Det er følgelig ingen selvfølge at Norge 

skal følge en utbyggingsstruktur som lagt til grunn av NVE og OED. 

Tabell 2. Sammenligning av vindkraftturbiner i Danmark, Norge og Sverige, 2020103 

Land Antall turbiner Total installert effekt Gjennomsnittseffekt 

Danmark 1978-2020 5652 4481 MW 0,79 MW 

Danmark 2000-2020 3255 3255 MW 1,00 MW 

Norge 1034 3426 MW 3,31 MW 

Sverige 4540 10826 MW 2,38 MW 
 

Et tredje sentralt strategisk valg ble gjort da man unntok kraftutbygginger fra plansystemet i pbl. i 

2008. En konsekvens av dette har vært vedtak om statlig arealplan der man ikke har kunnet få til 

plan- eller dispensasjonsvedtak fra kommunene. Forarbeidene til dette strategiske valget fokuserte 

innledningsvis på store vannkraftutbygginger,104 men deretter mer generelt på etablering av andre 

typer energiproduksjon.105 I odelstingsproposisjonen, som ble avgjørende for hvordan spørsmålet ble 

løst, ble det trukket et skille mellom store vannkraftutbygginger, på den ene side, og «små 

vannkraftanlegg og vindkraftanlegg» på den andre. Om de sistnevnte uttales det blant annet:  

«Departementet mener at kommuneplanens arealdel også bør brukes aktivt for å 

tilrettelegge for en bærekraftig utbygging av vindkraft og småkraft i områder av landet der 

dette er relevant. Dette kan f.eks. skje ved at det knyttes en planbestemmelse til planen, jf. 

merknaden til § 11-11 nr. 2. Både i behandlingen av småkraft og vindkraft skal 

konsesjonsmyndigheten vektlegge de regionale planene ved sin behandling av søknader. Der 

det ikke foreligger slike planer, skal kriteriene i retningslinjene for vindkraft og tilsvarende i 

retningslinjene for små vannkraftverk, legges til grunn ved konsesjonsmyndighetens 

behandling av søknadene. På samme måte må konsesjonsmyndigheten vektlegge 

kommunale arealplaner og reguleringsplaner i sin konsesjonsbehandling.»106 

Dette ble fulgt opp av stortingskomiteen som uttalte: 

«Komiteen viser til at anlegg for produksjon av elektrisk energi fortsatt vil omfattes av 

planbestemmelsene i ny plan- og bygningslov. Komiteen vil presisere at kommunene etter 

den nye loven ikke vil ha en plikt til å regulere, men kan regulere anlegg for produksjon av 

elektrisk kraft dersom kommunen selv ønsker dette.»107 

                                                           
103 Data for Danmark: Energistyrelsen, https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-
over-energisektoren; Norge: NVE vindkraftdata, 
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindkraftdata/; Sverige: Svensk vindenergi, 
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2020/07/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-2020-
07-03.pdf. Data for Danmark og Norge dekker kun landbaserte vindkraftverk. Det er uklart om tallmaterialet fra 
Sverige inkluderer marine kraftverk men uansett finnes det få slike, se Darpö supra fotnote 10 s. 60-61. 
104 Se NOU 2001:7 punkt 17.5.3. Diskusjonen angikk alle konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven, og 
elvekraftverk med midlere årsproduksjon over 40 GWh i henhold til vassdragsloven (15. mars 1940) § 106 nr. 4. 
105 NOU 2003:14 s. 155-162, 274, 345, 350 og 353. 
106 Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) s. 40-41.  
107 Innst. O. nr. 57 (2007–2008) s. 13. 

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren
https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vindkraft/vindkraftdata/
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2020/07/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-2020-07-03.pdf
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2020/07/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-2020-07-03.pdf
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Det ble følgelig ikke på dette tidspunktet gjort et valg om å se bort fra kommunal 

vindkraftplanlegging ved vedtakelsen av pbl. i 2008. Dette strategiske valget om å marginalisere 

kommunal og regional planlegging ble gjort i ettertid. For fylkesdelplanene skjedde dette i 

forbindelse med utarbeidelsen av nasjonal ramme for vindkraft, men dette strategiske valget ble ikke 

presentert i stortingsmeldingen – fylkeskommunenes rolle ble knapt nevnt utover en referanse til at 

planprosessene hadde medført «planer av varierende kvalitet.»108 For kommunale og 

interkommunale planer fremstår det som uklart når og av hvem dette valget ble foretatt. I 

stortingsmeldingen ble det nevnt at kommunene kan: 

«… legge til rette for vindkraft gjennom arealplanleggingen. I enkelte vindkraftsaker kan det 

likevel være nasjonale eller regionale interesser av slik betydning at det bør gis konsesjon 

selv om kommunen er imot prosjektet. Tilsvarende vil konsesjon kunne avslås selv om 

kommunen er for prosjektet dersom sterke nasjonale eller regionale hensyn taler imot.»109 

Selv om kommunenes syn på vindkraft har fått stort gjennomslag i visse deler av saksbehandlingen i 

vindkraftsaker, er det også åpenbar misnøye blant kommunene med den endelige utformingen av 

vindkraftverkene.110 Den manglende politiske behandlingen av tilsidesettelsen av muligheten til å 

påvirke utvikling gjennom kommunal, interkommunal og regional planlegging kan være en betydelig 

årsak til denne misnøyen. 

Som en følge av at plansystemet har blitt koblet ut og at man har delt opp konsesjonsprosessen i en 

generell konsesjon og en detaljplan, har det oppstått en situasjon der man ikke har anvendt KU-

regelverket i henhold til direktivene om KU av planer og programmer (2001/42) og prosjekter 

(2011/92).111 Denne konsekvensen av valgene har man ikke viet noen oppmerksomhet i utredninger 

og politikkdokumenter.112 Den nye forankringen av vindkraft i pbl. vil innebære en anledning til å 

rette opp dette for framtiden.  

Det er liten tvil om at det er betydelig behov for å rydde opp i politiske og juridiske vedtak om 

vindkraftutbygging i Norge. Vindkraftmeldingen og behandlingen av denne i Stortinget er så langt et 

ufullstendig skritt i den retningen. Sentrale spørsmål forblir uavklarte og potensielt gjenstand for 

politiske og juridiske omkamper. Mye taler for at både klimaet, vindkraftsektoren, miljøverdier og 

lokalsamfunn ville vært tjent med å få en tidligere og bedre forankrede avklaringer av de sentrale 

strategiske valgene som er diskutert over. 

                                                           
108 Meld. St. 25 (2015-2016) s. 192-194. 
109 Ibid. s. 193-194. 
110 Inderberg m. fl. supra fotnote 16 s. 9-10; I.-L- Saglie, T.H. Inderberg og H. Rognstad, What shapes 
municipalities’ perceptions of fairness in windpower developments? I Local Environment, vol. 25 nr. 2 (2020) s. 
152-156; og T. H. J. Inderberg, I.-L- Saglie, H. Rognstad og L. H. Gulbrandsen, Who influences windpower 
licensing decisions in Norway? Formal requirements and informal practices, i Energy Research & Social Science, 
vol. 52 (2019) s. 185-190. 
111 Se EU-domstolens saker C-216/06 [2008] og C-141/14 [2016] som omhandler prosjektdirektivets anvendelse 
i vindkraftsaker, og C-290/15 [2016] og C24/2019 [2020] som omhandler plandirektivets anvendelse i 
vindkraftsaker. 
112 Særlig er det påfallende at direktivene ikke er nevnt i NVEs notat som ligger til grunn for stortingsmeldingen 
om vindkraft, se Bjerkestrand m fl supra fotnote 41. 


