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Innspill til Olje- og energidepartementets gjennomgang og vurderinger 
av konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land 

 
FNF Nordland viser til Olje- og energidepartementets (OED) invitasjon til å komme med innspill til 

gjennomgang og vurderinger i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Regjeringen vil før 

sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. 

Med tilslutning fra Norsk Ornitologisk forening avd. Nordland, Norges Jeger- og fiskerforbund i 
Nordland, Naturvernforbundet i Nordland, Polarsirkelen Friluftsråd og Vesterålen Turlag, sendte vi i 
2019 en uttalelse til forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Uttalelsen ble i likhet med fem 
tusen andre uttalelser aldri realitetsbehandlet av OED. Vi mener OED nå må gjennomgå vår uttalelse 
(vedlegg 1). Uttalelsen inneholder flere forbedringspunkter til konsesjonsbehandlingen, basert på 
erfaringer fra konsesjonssaker i Nordland fylke. Videre må kunnskapsbehovene og manglene som vi 
peker på vurderes og de største kunnskapshullene må dekkes før en tar opp konsesjonsprosessen. 
 
Dagens konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land har skapt et høyt konfliktnivå og mistillit til 

konsesjonsmyndighetene. Det er viktig at det tas lærdom fra allerede utbygde kraftverk og de som er 

under bygging eller i planfasen. Vi peker spesielt på erfaringene fra Andmyran (vedlegg 2), Sjonfjellet, 

Øyfjellet og Kalvvatnan i Nordland fylke. 

 

Vi ber OED se nærmere på følgende punkter: 

- Kunnskapsbehovene og utredningskravene må forbedres 

- Gitte konsesjoner må evalueres og konsesjoner som ikke er bygd har behov for et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag og må være tilpasset dagens lovverk. 

- Kraftbehovet, klimaeffekten og tap av biologisk mangfold ved vindkraftindustri må utredes.  

- Effektene av utenlandskabler for natur og samfunn må utredes. 

- Vindindustrianlegg må legges til områder avsatt til industriformål i kommuneplanens 

arealdel. Energiloven må endres og planstatusen må få en avgjørende betydning for om det 

kan etableres vindkraftanlegg. 
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- Områder som er viktig for reindriftsnæringen må være kartlagt og vindindustrianlegg må ikke 

legges i områder som er viktig for reindrifta. Erfaringsmessig skaper dette store konflikter og 

energimyndighetene må derfor innhente mer kunnskap og forståelse for reindrift og samisk 

kultur. Konsesjonsprosesser kan ikke fortsette uten at reindriftsutøvere er blitt tilstrekkelig 

hørt og aktivt medvirket. 

- Vilkår om frist for idriftsettelse må gjennomgås på nytt. Utsetting av frister er en omgjøring 

av konsesjonen og ved søknader om fristutsettelser må kunnskapsgrunnlaget oppdateres. 

Departementet må se til, og lære av, konsesjonen som ble gitt til Andmyran vindkraftverk. 

Dette er det klart beste eksempelet på hvorfor kunnskapsgrunnlaget må oppdateres ved 

søknader om utsatt frist for idriftsettelse. 

- Miljøundersøkelser skal betales av det offentlige og gjerne utføres av kompetent personell 

fra offentlige forskningsinstitusjoner. Dette i kontrast til dagens ordning hvor private 

konsulenter utfører undersøkelsene på oppdrag av tiltakshaver. 

Vi mener også at gjennomgangen av forbedringer av konsesjonsbehandlingen må forankres ute i 

regionene og lokalt med gode medvirkningsprosesser. Vi ber om at Departementets vurderinger og 

forslag til forbedringer (når disse foreligger) sendes ut på en bred høring. 

 

Vennlig hilsen 

 

Ylva Edvardsen    Gisle Sæterhaug  
 
Styreleder   Fylkeskoordinator 
FNF Nordland   FNF Nordland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nordland@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/nordland


  

 

 

 
E-post: nordland@fnf-nett.no   Adresse: Eiaveien 5, 8208 Fauske 

 

Tlf: 90 80 61 46 Org. nr.: 983267998 

  

Web: www.fnf-nett.no/nordland    

                   

 

Vedlegg 1. Høringsuttalelse Nasjonal ramme for vindkraft på land 

Vedlegg 2. Oppfølging fra møtet med OED 06.03.2020 
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