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Kort presentasjon
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Partnere i Lund & Co, advokat med møterett for Høyesterett

• Juridisk sekretariat /juridisk bistand 
• LVK (175 kommuner)
• LNVK (46 kommuner)
• USS (98 kommuner)
• Kommunekraft (130 kommuner + 8 fylkeskommuner)
• NPK og NFKK (8 + 69 kommuner)
• Industrikommunene (25 kommuner)

• Medlem av 
• Kraftskatteutvalget
• Hjemfallsutvalget
• Naturmangfoldutvalget
• Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og 

gass.



Program

1.  Opning ved styreleiar Bjørn Ropstad, 5 min
2.  Nasjonal ramme for vindkraft – presentasjon av NVEs forslag, 15 min – (CL)
3.  Vegen frå planlegging til konsesjon. Kommunanes og grunneigaranes roller og oppgåver, 15 min (SES)
4.  Frå konsesjon til utbygging, betydningen av MTA-planar (miljø, transport og anlegg), 15 min (CL)
5.  Vertskommunens haldning til konsesjonssøknaden, 

- kva kan vektleggast og kva betydning har kommunen sitt syn for konsesjonsutfallet? 15 min (SES)
6.  Positive verknad for dei berørte lokalsamfunn. 20 min

Grunneigarane  og Kommunane (SES)
Arbeidsplassar, kva fortel praksis og forskning? (SES)
Skatteinntekter, dagens regler og kraftskatteutvalets arbeid. Vannkraftskattar for vindkraft? (CL)
Andre goder. Kva kan ein oppnå ved konsesjonsvilkår (SES)

7.  Utbyggingsavtaler, kva er det? Innhald og framgangsmåte. 20 min (SES)
Eksemplar frå andre kommunar (SES)

8.  Spørsmål og kommentarar
9. Avslutning





2. Nasjonal ramme for vindkraft



2. Nasjonal ramme for vindkraft

• Lagt frem av NVE 1. april 2019

• Høringsbrev med høringsfrist 1. august 2019

• Høringsmøter:
• Regionalt innspillmøte i Kristiansand 21. mai

• Hva er nasjonal ramme? 
• Forslag fra NVE, skal opp til politisk vurdering
• Styringsverktøy
• Ment å skape mer forutsigbarhet
• Ment å effektivisere konsesjonsprosessen
• Ment å dempe konfliktnivået

• Sluttproduktet er usikkert, 
• men de faglige vurderingene i rammen blir 

viktige for videre utbygging.



2. Nasjonal ramme … forts.
Bakgrunn

• Meld St 25 (2015-2016) "Kraft til endring"

• Stortingets behandling av energimeldingen, Innst 401 S (2015-
2016): 

• Selv om vindkraft er klimavennlig og det er stort potensial, er 
det store utfordringer med vindkraft. Behov for en nasjonal 
ramme som både sikrer at de beste lokalitetene blir valgt, 
demper konflikter og gir forutsigbarhet til lokalsamfunn og 
utbyggere.  

• Oppdrag fra OED til NVE: 

• Lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft i to deler: 

• Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft 

• Kart med oversikt over de mest egnede områdene
for vindkraftutbygging i Norge 

• NVE: "Et faglig råd fra NVE i dialog med andre etater"



2. Nasjonal ramme … forts.
Hva er nasjonal ramme for vindkraft?

«Et faglig råd fra NVE i dialog med andre etater»

Et systematisert 
kunnskapsgrunnlag for 

vindkraft

En utpekning av 13 
områder definert som 

«mest egnet»



2. Nasjonal ramme … forts.
Påvirkning på andre interesser

• Kunnskapsgrunnlaget for 
nasjonal ramme.

• Basert på tidligere 
konsesjonsbehandling.

• Temarapporter for hvert 
punkt.



2. Nasjonal ramme … forts.
Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

• Egne temarapporter om
• Landskap

• Friluftsliv

• Sammenhengende naturområder

• Naturtyper

• Fugl

• Flaggermus

• Villrein

• Andre pattedyr

• Kulturminner

• Reindrift og annen samisk utmarksbruk 

• Iskast

• Drikkevann og forurensninger 

• Nabovirkninger

• Andre tema

• Elektroniske kommunikasjonssignaler

• Forsvarets interesser

• Værradarer

• Sivil luftfart

• Folkerett

• Reiseliv

• Næringsutvikling



• 13 områder definer som mest egnet

• Mest egnet betyr ikke at områdene 
er åpnet for utbygging

• Også utenfor områdene kan det 
åpnes for utbygging

2. Nasjonal ramme … forts.
NVEs forslag



2. Nasjonal ramme … forts.
Bladet Energi 5. april 2019



2. Nasjonal ramme … forts.
Presentasjon av områder

• Ikke prosjektspesifikke

• Generelt mellom 
kyststripe og fjellområder

• Tyngde i sør på grunn av 
reindrift og dårlig 
nettilknytning i nord



2. Nasjonal ramme … forts.
Mest egnede områder på Sørlandet 



2. Nasjonal ramme … forts.
NVE om områdene på Sørlandet



2. Nasjonal ramme … forts.
NVE om områdene på Sørlandet

• Store områder med plass til vindkraftverk av varierende størrelse

• Lavere konfliktnivå enn i store deler av landet

• I hovedsak hei- og fjellområder som er aktuelle

• I Aust-Agder er det kanskje behov for ny transformatorstasjon



• Utgangspunktet: Hele Norge 

• Fjerne alle områder som uansett er uaktuelle 

• Analysere resterende områder 

• Harde eksklusjoner 

• "Uaktuelle for vindkraftutbygging"

• Tettsteder, isbreer, innsjøer, verneområder, 
verdensarvområder, områder med lav vindstyrke 

• Myke eksklusjoner 

• "Arealer der virkninger for én enkeltinteresse i 
mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges 
vindkraftverk."

• Miljø, natur, infrastruktur, bebyggelse, 
naturressurser, naturfare. For eksempel viktige 
områder for fugl, kystlynghei, små verneområder, 
nasjonale villreinområder mv



2. Nasjonal ramme … forts.
Eksempel fra "tredje eksklusjonsrunde" 

Kilder kart: NVE og mILJØDIREKTORATET

Miljødirektoratet ekskluderer:
• Friluftslivsområder med vesentlig regional betydning
• Fugl og flaggermus: Særlig viktige 

forflytningskorridorer og samlingsområder

Allerede 
ekskludert



2. Nasjonal ramme … forts.
Vest-Agder og Rogaland – Aust- Agder



2. Nasjonal ramme … forts.
Fugl

• NVE mener det ikke er generelt høyt konfliktnivå

• Plassering er avgjørende – større konflikt ved 
kystnære områder, våtmark o.l.

• Vindturbiner har lavere dødelighet enn andre 
menneskeskapte inngrep

• NVE vil ta hensyn til bestandspåvirkninger, men 
ikke individpåvirkninger

• Ansvarsarter vil bli spesielt prioritert

• Merking og periodevis driftsstans er mulige tiltak



2. Nasjonal ramme … forts.
Flaggermus

• Lite kunnskap i Norge, men økende oppmerksomhet de siste årene

• Insekter kan danne svermer under navet på vindmøller

• Selv relativt lav dødelighet kan få store konsekvenser

• NVE vil ikke avslå konsesjoner på grunn av flaggermus, men pålegge 
avbøtende tiltak – driftsstans nattestid i en periode av året



2. Nasjonal ramme … forts.
Villrein

• Avhengig av store områder

• All forskning er gjort på tamrein, – grunn til å tro at villrein er mer sky

• Villrein påvirkes i anleggsfasen, men det er usikkert hvor mye de påvirkes i driftsfasen

• Nasjonale villreinområder vil trolig ikke bygges ut

• NVE vil ta hensyn også i områder som ikke er definert som nasjonale villreinområder



2. Nasjonal ramme … forts.
Annet dyreliv

• Store rovdyr, fjellrev, hjortevilt, 
amfibier og smågnagere

• Store forskjeller i 
tilpasningsevne

• Økt menneskelig aktivitet vil 
påvirke bestander

• Usikkerhet rundt påvirkning i 
driftsfase

• Vurderinger må tas på 
konsesjonsnivå



2. Nasjonal ramme … forts.
Naturtyper

• Tap av areal der vindkraftverk 
opprettes

• Veier inn i området kan føre til mer 
ferdsel

• Kan ofte avbøtes gjennom 
detaljplassering av veier og turbiner

• Kystlynghei i området vil kunne føre 
til avslag



2. Nasjonal ramme … forts.
Sammenhengende naturtyper

• «Områder som er preget av naturlige prosesser og har lite 
menneskelig påvirkning»

• Vanskelig å redusere påvirkningen gjennom avbøtende tiltak

• Vektlegging vil avhenge av hvilke verdier som finnes i området



2. Nasjonal ramme … forts.
Landskap

• «et konkret geografisk område, slik 
folk oppfatter det, hvis særpreg er et 
resultat av påvirkning fra og samspill 
mellom naturlige og/eller 
menneskelige faktorer»

• Vindkraftverk vil påvirke landskapet 
visuelt på store avstander

• NVE mener bruks- og 
opplevelsesverdien er viktigst

• Landskapets sårbarhet kan også 
spille inn



2. Nasjonal ramme … forts.
Friluftsliv

• Vindkraft kan være både positivt og negativt for friluftsliv

• Viktig å ivareta DNTs hytter, løypenett, pilegrimsleder, gamle 
kongeveier og postveier

• Vil vurderes i sammenheng med landskap

• NVE legger mer vekt på friluftsliv i mye brukte områder



2. Nasjonal ramme … forts.
Kulturminner og kulturmiljøer

• Direkte virkninger bør 
unngås

• Opplevelsesverdi kan 
påvirkes av vindkraft – NVE 
mener denne virkningen 
sjelden vil være stor



2. Nasjonal ramme … forts.
Reindrift

• Samisk reindrift
• Ikke relevant for de utpekte områdene på Sørlandet

• Ikke-samisk tamreindrift
• Ikke relevant for de utpekte områdene på Sørlandet



2. Nasjonal ramme … forts.
Naboer

• Støy, visuell dominans, skyggekast, lysmerking, eiendomspriser og 
folkehelse

• NVE vil sette minsteavstand på 4 ganger turbinenes høyde

• Avbøtende tiltak i form av diftsstans, støyskjerming eller etablering av 
alternative uteplasser 



2. Nasjonal ramme … forts.
Drikkevann

• Påvirkning av drikkevann er knyttet til hendelser 
og uhell som fører til utslipp og kontaminering

• Til nå er det ikke registrert at vindkraftverk har 
hatt negativ innvirkning på drikkevann

• Redusering av planområdet er et aktuelt 
avbøtende tiltak



2. Nasjonal ramme … forts.
Elektronisk kommunikasjon

• Vindkraftverk kan ha negative virkninger for 
radiolinjer og det digitale bakkenettet for TV

• Alternativ plassering av turbiner kan redusere 
innvirkningen

• Hvis bare noen få påvirkes kan de flyttes over på 
andre plattformer som kabel-TV eller satellitt-TV 



2. Nasjonal ramme … forts.
Forsvarets interesser

• Radar, radiolinjer, laftflyvning, 
militære flyplasser og skytefelt

• Forsvaret stiller ekstra strenge 
krav til sikkerhetssoner og 
merking der vindkraft kan 
komme i konflikt med deres 
aktiviteter



2. Nasjonal ramme … forts.
Sivil luftfart

• Vindturbiner kan være hindre for 
flyvning eller forstyrre signaler

• Turbiner over 60 meter merkes med 
lys 

• NVE foreslår en buffersone på 16 
kilometer rundt flyplass. Innenfor 
denne sonen må utbygging avklares 
med Avinor



2. Nasjonal ramme … forts.
Værradarer

• Kan bli forstyrret av vindturbiner så langt 
som 240 km unna

• Plassering av turbiner er avgjørende

• NVE vil legge stor vekt på virkninger på 
værradar



2. Nasjonal ramme … forts.
Iskast og isnedfall

• Liten sannsynlighet for å bli truffet

• Kun aktuelt visse deler av året

• Sikkerhetssone ca tilsvarende tårnhøyde + 
rotordiameter

• Skilting



2. Nasjonal ramme … forts.
Landbruk

• Vindkraftverk legger beslag på 
begrensede arealer fra landbruk

• Veiutbygging kan medføre bedre 
tilgjengelighet

• NVE vil ikke legge mye vekt på 
landbruk i konsesjonsbehandling



2. Nasjonal ramme … forts.
Mineralske ressurser

• Mineralske ressurser i drift kan komme i konflikt med vindkraftverk i 
samme område

• Ulemper kan avbøtes ved å ta hensyn til gruvedrift for plassering av 
turbiner

• Utvidelse av veinettet kan medføre positive virkninger



2. Nasjonal ramme … forts.
Reiseliv

• Foreløpig ikke registrert negative 
virkninger for reiseliv i Norge

• Reiseopplevelser tilknyttet 
uberørt natur kan bli vesentlig 
negativt påvirket

• NVE vil legge vekt på reiseliv

• Kan være avgjørende hvor viktig 
reiseliv er for lokalsamfunnet



2. Nasjonal ramme … forts.
Lokal og regional næringsutvikling 

• Vindkraft fører til verdiskaping – primært i anleggsfasen

• Vindkraft kan ha negative virkninger for f. eks. hytteutbygging

• Eiendomsskatt (?)



2. Nasjonal ramme … forts.
Klimaavtrykk og livssyklusanalyser

• En livssyklusanalyse er en beregning av miljø- og klimapåvirkningene 
fra hele livssyklusen til en vindturbin. 

• Klimaavtrykket for vindturbiner er 3-46 g CO2/kWh

• Kullkraft ligger på 1000 g CO2/kWh

• Gasskraft ligger på 500 g CO2/kWh

• Vindturbiner produserer den energien det tar å produsere dem på 3-7 
måneder



2. Nasjonal ramme … forts.
Andre tema

• NVE tar også opp flere temaer i nasjonal ramme

• Idrett

• Andre vindkraftverk

• Trafikk og infrastruktur

• Skadehendelser



2. Nasjonal ramme … forts.
Livet etter nasjonal ramme

• NVE forutsetter at både temarapporter og kart oppdateres ved behov

• Konsesjonssøknad skal fortsatt ligge til grunn for utbygging
• Søknader innenfor områdene vil bedømmes som i dag

• Mulig, men vanskeligere, å få konsesjon utenfor områdene – søknader her vil 
ikke prioriteres



3.  Vegen frå planlegging til 
konsesjon. Kommunanes og 

grunneigaranes roller og oppgåver 



3. Frå planlegging til konsesjon.. forts 
Rettslig utgangspunkt
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• Utgangspunktet: man må ha tillatelse for å bygge vindkraftverk. 

• Konsesjon etter energiloven. 

• Ingen har krav på konsesjon etter energiloven, i motsetning til i pbl. 

• En konsesjon for vindkraft består etter NVE praksis av flere deler: 
• Konsesjonsvedtaket, detaljplan, MTA-plan, andre konsesjonsvilkår. 

• Den som tror at anleggskonsesjonen er bindende for utbygger, tar feil.



3. Frå planlegging til konsesjon.. forts
Konsesjonssystemet 

• NVE er konsesjonsmyndighet og OED er klagemyndighet i 
alle vindkraftsaker hvor installert effekt er 1 MW eller mer .

• Vid vilkårshjemmel i energiloven og energilovforskriften

• Detaljplan 

• Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) 

• Andre vilkår 

• Konsekvensutredning 

• Følger vanlige regler om konsekvensutredning, pbl §14-1:

• «Sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og 
eventuelt på hvilke vilkår»



3. Frå planlegging til konsesjon.. forts 
Forholdet mellom Nasjonal ramme og  

konsesjonsprosessen? 

• Ingen direkte sammenheng mellom nasjonal ramme og den alminnelige 
konsesjonsprosessen. 

• Men: Høyere terskel og lengre saksbehandlingstid utenfor de 13 
områdene. 

• Gjennomføring av ikke-realiserte konsesjoner?

• Utvidelse av tidligere konsesjoner?
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3. Frå planlegging til konsesjon.. forts 
Forholdet til plan- og bygningsloven

• Kap 14 om konsekvensutredning gjelder. 

• Gjelder loven for øvrig? 
• Unntaket i pbl. § 1-3 annet ledd, jfr. energiloven. § 3-1 tredje ledd , gjelder kun nettanlegg. 

• Et vindkraftverk er derfor omfattet av pbl. – dvs kan ikke utbygges uten hjemmel i plan. 
• MEN: etter pbl. § 12-1 tredje ledd, tredje setning er det ikke reguleringsplikt for vindkraftanlegg.
• (Utbyggingen kan likevel ikke være i strid med kommuneplan og reguleringsplan).

• Derfor kreves dispensasjon 
• MEN: vilkårene for å gi dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan vil alltid være tilstede 

for konsesjonspliktige vindkraftanlegg, jfr. forarbeidene*. 
• Kommunen kan i stedet velge å regulere i egen regi. 
• OED kan bestemme at konsesjonsvedtak skal få virkning som statlig plan. 

*Ot.pr.nr 32 (2007-2008) kap 3.6.2. 
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12.02.2019
Advokatfirmaet Thommessen AS
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3. Frå planlegging til konsesjon.. forts 
Lokalsamfunnets posisjon i utbyggingssaker:

• NVE er konsesjonsmyndighet, OED er klageinstans.

• Kommunene er høringsinstans.

• Andre berørte er høringsinstanser.

• Plan- og bygningsloven gjelder i praksis ikke- kommunens planmyndighet er satt til side. 

• Konklusjon: lokalsamfunnet er prisgitt konsesjonsmyndighetene.

• Konsesjonsmyndighetene skal legge stor vekt på kommunens høringsuttalelser. 

• Lokal vetorett? Nei

• Problemet er at det som står i konsesjonssøknaden, som kommune uttaler seg til, kan avvike på vesentlige 
punkter. 
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3. Frå planlegging til konsesjon.. Forts
Kommunanes og grunneigaranes roller og oppgåver

1. Meldingsfasen:

1.1. Innspill til KU-programmet («miljø og samfunn»):

- sysselsetting

- kommuneøkonomi

- næringsutvikling

- konkurrerende brukerinteresser, eksisterende og potensielle

-samordning av nærings- og samfunnsinteresser

- annet

1.2. Krav om dialog, forhandlingsutvalg
51



3. Frå planlegging til konsesjon, forts.

2. Søknadsfasen:

Kommunen skal avgi høringsuttalelse

- Avveie fordeler og ulemper, fra et lokalt ståsted

- Innhente synspunkter og argumenter fra lokale råd og utvalg, næringsliv, 
frilufts- og miljøorganisasjoner mv.

- Dekning av kostnader?

- «Søkeren skal i rimelig utstrekning erstatte utgifter som grunneiere, 
rettighetshavere, kommuner og andre interesserte har hatt til nødvendig 
juridisk og annen sakkyndig hjelp, og som er påløpt etter at en søknad er 
sendt eller melding er lagt ut» 

- Vassdragsreguleringsloven §13. Gjelder IKKE vindkraft!



4. Frå konsesjon til utbygging, 
betydninga av MTA-planar 
(miljø, transport og anlegg)



4. Frå konsesjon til utbygging, 
betydninga av MTA-planar (miljø, transport og anlegg)



4. MTA-planar (miljø, transport og anlegg)
Detaljplan og MTA-plan

• MTA: miljø, transport og anlegg.

• Konsesjonen er et planområde med samlet installert effekt. 
• Søknad med KU er basert på tilgjengelig kunnskap på søknadstidspunktet, 

antall, plassering og type turbiner. 

• Formålet er at det skal være fleksibelt. 
• Virkemiddelet er MTA- og detaljplan. 
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4. MTA-planar, .. forts ..
Rettslig utgangspunkt 

• Standardvilkår nr. 16 i anleggskonsesjonene gir hjemmel for kravet om MTA-
plan 
• "Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-

transport og anleggsplan som skal utarbeides av konsesjonær og godkjennes av NVE 
før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse 
av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter energiloven."

• Rettslige rammer? 
• Den alminnelige forvaltningsrettslige vilkårslæren som rettesnor

 Saklig sammenheng med energilovens formål og selve tillatelsen

 Forholdsmessighetsbetraktninger – potensielt begrensninger?

31.10.2018



4. MTA-planar, …forts.
NVEs veileder om formålet med MTA-plan

• Fra NVEs veileder:

Utbygger og entreprenør 
skal ta hensyn til 

miljøinformasjon som er 
kommet frem i 

konsekvensutredningene 
og krav i konsesjonen.

Utarbeiding av MTA skal 
ikke være en ny 

konsekvensutredning 
eller søknad om 

konsesjon.

MTA skal godkjennes av 
NVE før anleggsarbeidet 

tar til. 

"Et verktøy både for konsesjonæren og NVE for å 
sikre at tiltaket gjennomføres i samsvar med 
konsesjonsbetingelsene."



4. MTA-planar, …forts.
Frøya-saken



4. MTA-planar, …forts.
Ikke noe nytt konsesjonsvedtak, men gråsone likevel?

• NVEs veileder s 10:

• "Dersom MTA inneheld vesentlege endringar i konsesjonsgitte hovud- eller 
hjelpeanlegg, eller at det er planlagt nye slike anlegg, vil dette normalt utløyse 
behov for nytt konsesjons- og eventuelt ekspropriasjonsvedtak med tilhøyrande 
høyring av planane. 

• Vedtak om godkjenning av MTA vil vere eit enkeltvedtak som kan klagast på av 
partane eller dei som har rettsleg klageinteresse. Dersom arealbruk og andre 
vesentlege element i MTA er i samsvar med konsesjonen, vil det normalt berre 
vere konsesjonæren som har rettsleg klageinteresse. Dersom det i MTA er avvik 
frå konsesjonen, vil òg andre partar som vert røyrd av desse avvika kunne klage 
på godkjenning av MTA." 



4. MTA-planar, …forts.
Forholdet til omgjøringsregler mv

• Forvaltningsloven § 35

• Alminnelige forvaltningsrettslige omgjøringsregler
• Begrensninger i adgangen til å gripe inn i tillatelsen

• Et visst handlingsrom for å komme med presiseringer/nye krav

60



4. MTA-planar, …forts.
Forholdet mellom MTA-plan og anleggskonsesjon 

• Konsesjonen setter den ”ytre avgrensning” av arealbruken for hovedanlegg og 
hjelpeanlegg 

• Utgangspunktet: konsesjon og avtaler/skjønn gir full frihet innenfor planområdet

• Adgang til å kreve presiseringer, men ikke endringer eller nye krav

• Forutsigbarhet for konsesjonær og andre aktører 

• Godkjenning av MTA-plan kommer i praksis etter at alle involverte aktører med rette har innrettet 
seg etter de konsesjonsgitte løsninger i prosjektet 

• Å rokke ved disse løsningene ved godkjenningen av MTA-planen utover hva som er tillatt av 
presiserende endringer, kan derfor få store økonomiske konsekvenser og sprenge prosjektets 
tidsramme

• Tidsaspektet
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4. MTA-planar, …forts.
Klage på MTA? 

• Eksempel – klage på nettløsning
• MTA-plan godkjennes av NVE – beskriver 

hvordan tiltaket er tenkt gjennomført i 
tråd med de rammene som er satt 
gjennom konsesjonsgitte løsninger. 

• Konseptet for nettilknytning i godkjent 
MTA-plan påklages av berørt kommune

• NVE gir klagen oppsettende virkning med 
avgjørende vekt på at "kraftledningen er et 
større teknisk inngrep som kan være 
vanskelig å reversere når det først er 
bygget" og at det vil være "store kostnader 
knyttet til en eventuell senere rivning og 
nybygging av ledningen."

• I realiteten en omkamp på konsesjonsgitt løsning 
for nettilknytningen?

"NVE har foretatt en avveining av de fordeler 
og ulemper en beslutning om utsatt 
iverksetting vil gi. I vurderingen er det lagt 
avgjørende vekt på at kraftledningen er et 
større teknisk inngrep som kan være vanskelig å 
reversere når det først er bygget. I tillegg vil det 
være store kostnader knyttet til en eventuell 
senere riving og nybygging av ledningen, 
dersom klagen tas til følge. Dette vurderes som 
relevant for kommunens klage på manglende 
samordning av nettilknytning for [*]. NVE har i 
sin vurdering lagt til grunn at oppsettende 
virkning vil ha uheldige konsekvenser for 
framdriften av prosjektet."

"NVE presiserer at det kun er delstrekningen
fra [*] til [*] som det gis oppsettende virkning 
for. Fra planområdet til [x] vindpark, kan 
ledningen bygges i henhold til godkjent MTA." 
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4. MTA-planar, …forts.
Utbyggers syn - Oppsummering

Utbyggers rettigheter 
gjennom konsesjon, 

ekspropriasjonstillatelse 
og/eller grunneieravtaler 

ligger fast.

MTA er først og fremst et 
verktøy for ytterligere 
presisering av tiltaket, 

men ikke noen ny 
konsesjonsbehandling 

eller en form for ny 
tillatelse.



4. MTA-planar, …forts.

Et kritisk blikk på 
konsesjonssystemet og

forholdet til MTA planene
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4. MTA-planar, …forts.
Nærmere om detaljplan og MTA-plan

• Detaljplan og MTA er konsesjonsvilkår.
• Standardvilkårene nr. 16 i anleggskonsesjonen for vindkraft. 

• Detaljplan:
• plankart som viser anleggets endelige utforming og teknisk beskrivelse. 

• MTA-plan:
• beskrivelse av arealbruk, hvordan det skal bygges 
• beskrivelse av konsekvenser for natur og miljø. 

• MTA-plan skal utarbeides i dialog med kommune og berørte grunneiere (pleier å stå i konsesjonsvilkåret). 

• Detaljplan skal følges opp i MTA plan (fra hva til hvordan). Veileder for MTA for vindkraftanlegg. 

• I MTA-plan må turbinvalg og -plassering være avklart. 
• Kommer relativt sent, jf Frøya-saken 

• Saksbehandlingen av MTA- og detaljplan i NVE er en utkvittering av konsesjonsvilkår. 
• Kommuner ber om politisk behandling. NVE mener at det ikke er grunn til utsatt frist. I praksis gis det ofte utsatt frist.
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4. MTA-planar, …forts.
Anleggskonsesjon vs. MTA- og detaljplan:

• Turbinhøyde og -plassering: 
• Ingen slike endringer rokker ved vurderingen som er gjort i konsesjonsspørsmålet. 

• Anleggskonsesjonen er en veiledende layout.
• Utbygger er i praksis bare bundet av ytre arealgrense og maksimalt tillatt 

installert effekt.
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• Konsesjonssøknaden:
• 125 m. turbinhøyde

• MTA-plan:
• 160 m. turbinhøyde
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4. MTA-planar, …forts.
Guleslettene
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4. MTA-planar, …forts.
Guleslettene
• Konsesjonssøknadenkonsesjon:

• Én variant av turbinplasseringer.

• MTA-plan:
• En annen variant av turbinplasseringer.

• Nærmere bebyggelse. 

• Kombinert med større høyde, blir turbinene mer synlige.

• Overstiger 150 m. og må i tillegg lyssettes.
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4. MTA-planar, …forts.
Et kritisk blikk på systemet  - Oppsummert

• Ordningen med konsesjon følger av loven.
• Ordningen med MTA- og detaljplan følger av praksis.

• Utkvittering av konsesjonsvilkår.

• Formålet er at systemet skal være fleksibelt.
• Resultatet er at utbyggingen ikke trenger å forholde seg til 

anleggskonsesjonen på svært vesentlige punkter.

• Kommuner og lokalsamfunn tror at reglene er som for «vanlige» 
byggeprosjekt. 

• Lokalbefolkningen, kommunene eller andre brukerinteresser
• kan ikke vite hva de ender opp med å få i kommunen sin til slutt.
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5.  Vertskommunens haldning til 
konsesjonssøknaden, 

kva kan vektleggast og kva betydning har 
kommunen sitt syn for konsesjonsutfallet? 



En avveining av samlede fordeler og ulemper-
eller kost/nytte vurdering
• NVE har foretatt en overordnet avveining av samlede fordeler og ulemper 

ved utpekingen av de 13 områdene i Nasjonal Ramme:
• «lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser, 

sammenlignet med landet for øvrig.» (NR s.5)

• Kommunestyret skal foreta samme interesseavveining, men ut fra eget 
ståsted.

• Det enkelte kommunestyremedlem kan legge vekt på andre hensyn enn 
NVE, både faglig, politisk, ideologisk, økonomisk, miljømessig mv

• Både hensyn av lokal, regional, nasjonal og global karakter
• Klimahensyn er et hensyn av global karakter
• Et lokalsamfunn vektlegger regelmessig sine naturverdier høyere enn 

naturverdier i andre kommuner



Johan Castberg, konsesjonslovene 1909
• ”Det vil sige, at der pludselig i vort land er

dukket opp, er skabt værdier, som vi vel kan
regne i hundrede av millioner kroner, der er
pludselig dukket opp værdier som ikke
eksisterede før, det er de store opfindelser
på elektronikkens område, som har gjort, at
vore vandfald, som ligger langt opp i landet
med dårlige kommunikationer, kan flyttes ut
til kysten eller hvorsomhelst, hvor de med
fordel kan udnyttes ved hjælp av overføring.
Det er en hel økonomisk revolution som er
fremkaldt ved disse store opfindelser på
elektronikkens område.”



Castberg, forts

• ” Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at
styrke disse mer avsidesliggende og karrig utstyrte distrikter
ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes
indenfor deres grænser…Man tar værdierne ut av distrikterne
og fører dem på tråd ned til industricenterne og byerne,
tømmer bygderne, tømmer landdistrikterne, særlig fjeld-
bygderne, får deres værdier uten vederlag, og det er absolut
urigtig.”



Kost/nyttevurderingen

Kost

• Naturverdier

• Dyrevelferd

• Friluftsliv

• Reiselivsgrunnlag

• Folkehelse

• Konkurrerende bruk

• Igangværende eller påregnelig 
bruk?

Nytte

• Lønnsomt

• Stimulans til lokalt næringsliv

• Lokal sysselsetting

• Lokale inntekter

• Klimabidraget



Castberg, forts

• ” Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at
styrke disse mer avsidesliggende og karrig utstyrte distrikter
ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes
indenfor deres grænser…Man tar værdierne ut av distrikterne
og fører dem på tråd ned til industricenterne og byerne,
tømmer bygderne, tømmer landdistrikterne, særlig fjeld-
bygderne, får deres værdier uten vederlag, og det er absolut
urigtig.”



6. Positive verknad for lokalsamfunnet
- Grunneigarane og kommunane 

- Arbeidsplassar, kva fortel praksis og forsking? 
- Andre goder. Kva kan ein oppnå ved konsesjonsvilkår
- Skatteinntekter, dagens regler og kraftskatteutvalets arbeid
- Vasskraftskattar for vindkraft?



Granavolden-plattformen 17. januar 2019

Om naturressurser:
• «Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller

fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme
ressurser.»

• Våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre
lokalsamfunn og vår nasjon til gode.»

• «Norges rike naturressurser gir grunnlag for aktivitet, innovasjon
og næringsutvikling i hele landet.»



Granavolden-plattformen 17. januar 2019

Om kommuner:
• «Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn i hele landet. Vi vil 

spre makt og bygge samfunnet nedenfra (...) myndighet må desentraliseres 
til lokalsamfunn og deres folkevalgte. Kommunene er en av bærebjelkene i 
folkestyret og velferdssamfunnet.

• Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og redusere statlig og regional 
detaljstyring.

• Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele 
Norge

• Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive ringvirkninger 
for lokalsamfunnene»



Naturressurslandet Norge
• Ved begynnelsen av 1900 var Norge et av de fattigste landene i Europa

• Norge er i dag et av verdens rikeste land.

• Vår rikdom er i hovedsak tuftet på utnyttelsen av våre naturressurser:

• Vannkraft
• Olje og gass
• Jord, fiske - og skogbruk
• Havbruk
• Vindkraft
• Utmark og mineralressurser
• Turisme og reiseliv



«Naturressursenes forbannelse»



Så hva har vi gjort riktig i vannkraftlandet Norge? 

• Dieter Senghaas - Von Europa Lernen 1982

• «Et land rikt på naturressurser blir ikke 
nødvendigvis et rikt land. Det er de institusjonelle 
ordningene som etableres rundt disse ressursene 
som er avgjørende»

• Hvilke institusjonelle ordninger har vi?
• Eierskap (hjemfall) (lovfestet)
• Konsesjonsinstituttet med vilkår (lovfestet) 
• Fordeling gjennom skatter og avgifter 

(lovfestet)



Johan Castberg, konsesjonslovene 1909
• ”Det vil sige, at der pludselig i vort land er

dukket opp, er skabt værdier, som vi vel kan
regne i hundrede av millioner kroner, der er
pludselig dukket opp værdier som ikke
eksisterede før, det er de store opfindelser
på elektronikkens område, som har gjort, at
vore vandfald, som ligger langt opp i landet
med dårlige kommunikationer, kan flyttes ut
til kysten eller hvorsomhelst, hvor de med
fordel kan udnyttes ved hjælp av overføring.
Det er en hel økonomisk revolution som er
fremkaldt ved disse store opfindelser på
elektronikkens område.”



Castberg, forts

• ” Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at
styrke disse mer avsidesliggende og karrig utstyrte distrikter
ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes
indenfor deres grænser…Man tar værdierne ut av distrikterne
og fører dem på tråd ned til industricenterne og byerne,
tømmer bygderne, tømmer landdistrikterne, særlig fjeld-
bygderne, får deres værdier uten vederlag, og det er absolut
urigtig.”







Fra vannkraften til oljen

• «Konsesjonslovene som skulle sikre nasjonal kontroll over 
vannkraftressursene tidlig på 1900-tallet, dannet en slags historisk  
presedens (…) Konsesjonslover ble laget  for å sikre de nasjonale 
interessene, men ikke for å stenge utenlandsk kunnskap ute. Denne 
historiske ballasten har kommet til nytte ved utformingen av lover og 
regler knyttet til oljevirksomheten.»

• Naturressursenes økonomi, 2014 s. 82



Verdier skapes og fordeles

Verdier skapes ved bruk av:

• Økonomisk kapital

• Arbeid

• Og for noen næringer, naturkapital 

Verdier fordeles gjennom: 

• Markedsmekanismer

• Institusjonelle ordninger (offentlige reguleringer) som skatteregler, 
konsesjonsregler, eierskapsregler



Professor Lars Thue

• Det går en historisk linje fra fransk og engelsk økonomisk 
tenkning på 1700-1800-tallet, over de norske ”georgistene”, 
som sterkt påvirket den tidlige utformingen av det norske 
vannkraftregimet, og til moderne prinsipper for ”grønn” 
skattlegging og samfunnsøkonomisk skattlegging av 
grunnrente fra naturressurser.”

• For Egen Kraft, 2003, s. 13



Vassdragene er lokale ressurser

• ”Dette særskilte regelverket (kraftskatteregimet) er i  hovedsak knyttet 
til ønsket om at vertskommunene skal få en andel av verdiene fra 
kraftproduksjon. Dette er dels begrunnet som kompensasjon for 
naturinngrep i kommunen og dels fordi det er et ønske om at 
kommunene skal få en andel av verdiene av lokale naturressurser.”

• St. prp.nr.1 2003-2004 s.72



Sigbjørn Johnsen, 1996

• Vannkraften er en nasjonal ressurs 
med en sterk lokal forankring. Den 
sterke lokale forankringen innebærer 
at kraftkommunene får særskilte 
skatteinntekter fra kraftvirksomheten. 
Det har vært bred enighet om det.” 
(Understreket her)
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Erna Solberg,  1996

• ”Høyre synes det er rimelig at denne 
grunnrenten … også fordeles til 
kommuner som har avgitt naturressurser, 
og gi inntekter til hele fellesskapet … 
Høyre har derfor i arbeidet med 
kraftbeskatningen lagt avgjørende vekt 
på å sikre kommuner og fylkeskommuner 
en rimelig del av skatteinntektene fra 
kraftverkene som grunnlag for videre 
vekst og utvikling.”



NOU 1992:34, Skatt på  kraftselskap

• ”Det er politisk tradisjon for at ein del av 
verdiskapinga på basis av naturressursar
skal koma distrikta der ressursane ligg til 
gode.(...)Det system vi har i dag byggjer
på ein lokal beskatningsrett, og dermed 
på at inntektstilhøva i dei enkelte delane
av landet vert avhengige av den lokale 
verdiskapinga”



NOU 2013:10 – Naturens goder

• «Vi mener spørsmålet om naturavgift har fått ny 
aktualitet, både på grunn av …det økte presset mot 
arealene…og utfordringene knyttet til 
havbruksnæringen.

• Dersom utbyggere og andre ble stilt overfor kostnadene 
som inngrepet forårsaket i form av tap av biologisk 
mangfold og økosystem ville utbygger ha insentiver til å 
minimere inngrepet…

• Prinsippet om at miljøpåvirker betaler ville blitt ivaretatt 
(s. 370)
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NOU 2013:10 - forts

• «For å sikre at skatte- og avgiftssystemet gir riktige 
signaler om verdien av biologisk mangfold og 
økosystemtjenester, bør en ordning med nasjonal 
naturavgift utredes.(…) Praksis for grunnrentebeskatning i 
Norge bør gjennomgås.»

• «Grunnrenteskatt dreier seg om man mener fellesskapet 
bør få det ekstraordinære overskuddet fra knappe «gratis» 
naturressurser, eller om det bør tilfalle arbeidskraften og 
kapitalen i de aktuelle næringene.» s. 371



NOU 2014:13 – Scheel-utvalget

• «For utvalgte sektorer kan en modell der standard selskapsskatt 
kombineres med en egen grunnrenteskatt være aktuell. Utvalget viser 
til at en allerede har slike skatter i vannkraft- og petroleumssektoren. 
Også i andre sektorer som fiskeri- og havbruk, skogbruk og 
frekvensforvaltning bør det vurderes å innføre 
egne grunnrenteskatter.»

• «Utvalget tilrår derfor at særskatt på renprofitter avgrenses mot 
enkeltsektorer. Det bør blant annet vurderes å 
innføre grunnrenteskatter på fiskeri- og havbrukssektoren.»



Statsbudsjettet 2018 – produksjonsavgift på 
oppdrett

• «Det er ut fra styrings- og budsjettmessige hensyn hensiktsmessig 
at inntekter fra skatter og avgifter årlig blir vurdert samlet og 
vedtatt av Stortinget (...) 

• Øremerking av skatteinntekter til bestemte formål (...) svekker 
statsbudsjettet som styringsverktøy (...)

• Lokale miljøer kan ønske å få overført beskatningsrett (...) det kan 
uthule Stortingets eksplisitte beskatningsrett etter Grunnloven og 
ha uheldige konsekvenser.»



Statsbudsjettet 2018 – FINs innvendinger

• Må skille mellom ubearbeidet og bearbeidet fisk

• Må skille mellom landbasert og sjøbasert oppdrett

• Jo, mer beregningsgrunnlaget knyttes til eksport (ikke produksjon) jo 
enklere å administrere

• Ny eksportavgift vil forverre konkurransevilkårene, påvirke 
investeringsbeslutningene, være i strid med EFTA-konvensjonen, 
kanskje i strid med EØS-avtalen, og «(...) innebære en rekke 
prinsipielle, økonomiske, rettslige og administrative utfordringer.»

• Uoverstigelige barrierer for  en arealavgift?



Kjært barn har mange navn

• Arealavgift

• Produksjonsavgift

• Eksportavgift

• Renprofitt

• Ressursrente

• Grunnrente

• «Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive 
ringvirkninger for lokalsamfunnene»



Grunnrenteskatt på naturressurser til  
kommuner

• Skattepolitisk og næringspolitisk riktig (NOU 2014:13, NOU 2016:26)

• Miljøpolitisk riktig (NOU 2013:10, NOU 2015:15)

• Lokaldemokratisk riktig (fra Castberg til Granavolden)

• God distriktspolitikk!



• Det bør betales for bruk av naturressurser.

• Det bør betales til det lokalsamfunn som avstår sine naturressurser 
til andres økonomiske utnyttelse.

• Dagens ulike håndtering av kommuners rett til betaling ved bruk av 
ulike typer naturressurser er mer historisk og tilfeldig begrunnet 
enn saklig  begrunnet. 

• Og vil motvirke avfolking av distriktene?



Ulike kommuner med ulike fortrinn

• Noen kommuner har en beliggenhetsrente.

• Andre kommuner har en naturressursrente.

• Kommuner med beliggenhetsrente nyter godt av 
markedsmekanismene.

• Kommuner med naturressursrente trenger institusjonelle ordninger 
rundt sin verdiskaping.

• Alle lokalsamfunn som avstår sin naturkapital har krav på en 
avkastning av sine kapitalbidrag.
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Takk for oppmerksomheten!



Advokatforeningens talentpris 2018 for likestilt arbeidsplass

Takk for oppmerksomheten !


