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Vårt prosjekt: Vindkraft, naturhensyn og 
innflytelse i konsesjonsprosessen

§ Finansiert av Forskningsrådet, 2016-2021

§ Prosjektleder: Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

§ Formål:

– Undersøke behandlingen av naturhensyn i 
konsesjonsprosessen (utbygging / natur)

– Formell og uformell innflytelse i prosessen, 
herunder lokal medvirkning 



Vindkraftutbyggingen øker raskt 

10 % av norsk 
kraftproduksjon fra 
vind 2021 (ca 15 TWh)

Kraftoverskuddet i 
2020 var 19 TWh





Fra ja til nei i kommune-Norge
§ Kommunens standpunkt svært viktig! 

– I praksis uformell vetorett på konsesjon

§ Vindkraft har vært unntatt fra kommunal 
arealplanlegging etter PBL siden 2009
– Kommunen er ikke planmyndighet

– Arealavklaring skjer etter at konsesjon er gitt

– Kommunen har i praksis ikke mulighet til å si nei til 
omdisponering av arealer

§ Store endringer fra konsesjon til bygging
– Lang tid: Ofte 10-15 år 

– Mye høyere turbiner, endret plassering og anleggsveier, 
større installert effekt (MTA og detaljplan)

– Manglende kommunal medvirkning



Høyere turbiner og større effekt



Fra nasjonal ramme (april 2019) til 
Vindkraftmeldingen (juni 2020)



«Historisk innstramming av 
vindkraftpolitikken»

§ Strammere tidsfrister og færre endringer:
– Ikke mer enn 6-7 år fra prosjektet meldes inn til 

byggestart

– Maks 2-3 år fra godkjent detaljplan til bygging

– Klarere vilkår for konsesjoner, f.eks. maks turbinhøyde

§ NVE får hjemmel for å gi tidlig avslag 

§ Samlet regionvis behandling av prosjekter

§ Fylkesmannen får sentral rolle for KU

§ Utvidet nabovarsling og mer informasjon

§ Kommuner og fylkeskommuner skal «konsulteres» i 
hele prosessen (ikke bare være høringspartner)

§



Stortingets behandling av 
meldingen



Hva betyr Stortingets beslutning? 

§ Tilbake til «tosporssystemet» fra før 2009:
– Kommunen vil (som regel) måtte omdisponere areal fra 

LNF(R) til utbyggingsformål (kommuneplanens arealdel)

– NVE skal fortsatt gi konsesjon etter energiloven

§ Kommunestyret skal avveie alle 
samfunnsinteresser og avklare arealbruken
– I dag er det NVE (OED) som gjør denne vurderingen

§ Arealavklaring skal skje for hele planområdet før
konsesjon gis

§ KU etter PBL knyttes til hele arealet som 
båndlegges
– Ikke bare til «tiltaket» (vindkraftverket)



Sentrale endringer (forts.)

§ PBL gir et innarbeidet system for involvering av 
andre myndighetsorganer i planprosessen

§ Innsigelser og klager behandles etter PBL

§ Uavklarte spørsmål:
– Kommunal reguleringsplan erstatter MTA og detaljplan?

– Hva blir myndighetsforholdet mellom NVE og 
kommunene? 

– Mer lokaldemokrati men «dobbeltbehandling» og mindre 
effektivitet? 

– Vil kommunene sette av «nok» områder til vindkraft? 

– Etc!  



Risiko for naturhensyn?

§ Vil kommunestyret tillegge naturhensyn
tilstrekkelig vekt når de skal avveie ulike interesser?

§ Kan terskelen for å gi konsesjon senkes når en 
kommune først har omdisponert et område for 
utbyggingsformål?

– Særlig ved knapphet på arealer?

§ Vil vindkraft bli bygget på feil steder i et 
naturperspektiv? 

§ Mange uavklarte spørsmål!

§ Mer om prosjektet se fni.no, kontakt lhg@fni.no


