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1 Innledning 

1.1 Emne for avhandlingen 

Emnet for avhandlingen er forholdet mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft og konsesjonskriteriene etter energiloven § 3-1.1  

 

Utbygging av vindkraftanlegg krever etter energiloven § 3-1 konsesjon fra konsesjonsmyn-

digheten. Olje- og energidepartementet (OED) er ansvarlig myndighet for vedtak og beslut-

ninger etter energiloven, jf. energiloven § 2-2 første punktum. Kompetansen er delegert til 

NVE gjennom delegasjonsvedtak av 30.06.2016, med enkelte unntak som er uten betydning 

for avhandlingen.2 NVE er ansvarlig konsesjonsmyndighet for konsesjonsvedtak etter energi-

loven § 3-1.  

 

Et konsesjonsvedtak etter energiloven § 3-1 er et resultat av en omfattende konsesjonsprosess 

hvor virkningene av et energitiltak for miljø og samfunn utredes, og hvor interesser som berø-

res av konsesjonstiltaket gis anledning til å komme med innspill og innvendinger mot tiltaket 

forut for konsesjonsvedtaket.3 I konsesjonsprosessen skal alle vesentlige virkninger og konse-

kvenser som vindkraftanlegget vil kunne få for berørte interesser belyses i en konsekvensut-

redning.4 Utredningsprosessen skal sikre at konsesjonsmyndigheten har et best mulig grunn-

lag for å vurdere om konsesjon bør gis. 

 

Utbyggingen av vindkraftanlegg har økt mye de siste årene i Norge.5 Forholdene ligger godt 

til rette for vindkraft i landet. Dette illustreres av oversikten over norske vindressurser i NVEs 

forslag til nasjonal ramme.6 Utbygging av vindkraft har blitt lønnsomt som følge av en tekno-

logisk utvikling med stadig mer effektive vindturbiner, gunstige skattemessige avskrivnings-

regler, og den norsk-svenske ordningen med elsertifikater. Dette har drevet den stadig økende 

vindkraftutbyggingen i Norge.7 Etter at ordningen med elsertifikater ble innført i Norge og 

Sverige i 2012, er det behandlet mange konsesjonssøknader, og levert inn flere konsesjons-

søknader enn det er grunn til å regne med at blir bygget ut.8 Som følge av dette har det opp-

                                                 
1 NVE (2019). 
2 Olje- og energidepartementet (2016a). 
3 Se nærmere om konsesjonsprosessen nedenfor i kapittel 2.2. De nærmere rettslige kriteriene for konsesjon etter 

energiloven § 3-1 behandles nedenfor i kapittel 3. 
4 Se nærmere om konsekvensutredninger nedenfor i kapittel 3.4. Naturmangfoldlovens krav til utredningsproses-

sen behandles nedenfor i kapittel 3.3. 
5 NVE (2019) s. 15-16. 
6 NVE (2019) s. 19. 
7 NVE (2019) s. 15. Avskrivningsreglene følger av skatteloven § 14-51.  
8 Se lov om elsertifikater § 31 og Olje- og energidepartementet (2016b).  
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stått et behov for å regulere vindkraftutbyggingen i større grad enn det som i dag gjøres gjen-

nom konsesjonsprosessen. 

 

Regjeringen tok derfor ved energimeldingen 2016 initiativ til å utarbeide en nasjonal ramme 

for vindkraft, for på denne måten å bidra til forutsigbarhet for fremtidig vindkraftutbygging 

og sikre en mer effektiv konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg.9 Arbeidet ble gitt til 

OED.10 OED ga videre NVE i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vind-

kraft.11 NVEs forslag ble sendt på høring 1. april 2019. Det ble møtt med en lang rekke kritis-

ke høringsinnspill.12 Regjeringen valgte derfor å skrinlegge arbeidet med nasjonal ramme.13 

 

Nasjonal ramme er ikke tilknyttet et konkret utbyggingsprosjekt eller konsesjonssøknad, og er 

dermed ikke en del av konsesjonsprosessen etter energiloven § 3-1. Den gir en oversikt over 

virkningene og konsekvensene av vindkraftutbygging, og kartlegger på overordnet nasjonalt 

nivå hvor potensialet for samfunnsmessig rasjonell vindkraftutbygging er størst. Rammen 

kommer dermed forut for konsesjonsprosessen tilknyttet et vindkraftanlegg, og utgjør en 

overordnet kartlegging og oversikt over potensialet for videre vindkraftutbygging fremover.14  

 

Nasjonal ramme vurderer hvor i landet det vil være mest lønnsomt og føre til minst konflikter 

å bygge ut vindkraft i fremtiden, og peker ut 13 større områder som NVE samlet sett mener er 

best egnet for videre utbygging. Ved utpekingen av de 13 mest egnede områdene for vind-

kraftutbygging i nasjonal ramme ble det foretatt mange av vurderingene som går igjen i kon-

sesjonskriteriene etter energiloven § 3-1.15 Nasjonal ramme gjennomgår de sentrale virk-

ningene av vindkraftanlegg for interesser som berøres av vindkraftutbygging i Norge, ut ifra 

eksisterende kunnskap og forskning om virkningene av vindkraftutbygging, samt NVEs erfa-

ring fra behandlingen av tidligere konsesjonssaker.  

 

Oppdraget til NVE gikk ut på å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft i tråd 

med omtalen i energimeldingen 2016. Det skulle ikke peke ut områder på konsesjonsnivå, 

men skulle peke ut større sammenhengende områder med stort utbyggingspotensiale.16 NVEs 

forslag består av 6 deler (del A-F), hvorav del C, D og E er de mest relevante. Del C redegjør 

                                                 
9 Loc. cit.  
10 Meld. St. 25 (2015-2016) s. 193. 
11 NVE (2019) s. VI. 
12 NVE (2019). 
13 Olje- og energidepartementet (2019a). 
14 Se nærmere nedenfor i kapittel 2.3 og kapittel 2.4. 
15 Se nærmere nedenfor i kapittel 3.2 og kapittel 3.3. 
16 Olje- og energidepartementet (2016b) s. 1.  



3 

 

for virkningene vindkraft har for miljø- og samfunnsinteresser.17 Dette utgjør hovedleveran-

sen knyttet til kunnskapsgrunnlag for vindkraftanlegg i tråd med oppdraget til NVE.18 Kunn-

skapsgrunnlaget utgjør videre utgangspunktet for NVEs utpeking av de mest egnede område-

ne for vindkraft. Del E inneholder en utpeking av de mest egnede områdene for etablering av 

vindkraft i Norge, på bakgrunn av metodebeskrivelsen i del D, samt en beskrivelse av kjenne-

tegnene og relevante egenskaper ved de utpekte områdene.19  

 

Nasjonal ramme har flere likhetstrekk med de tidligere nasjonale planene «Samlet plan for 

vassdrag», som var en nasjonal plan som virket styrende for hvor vannkraftverk skulle bygges 

ut, og hvordan utbyggingen skulle skje.20 Nasjonal ramme for vindkraft har i likhet med tidli-

gere Samlet plan for vassdrag til formål å på et overordnet nivå styre fremtidig utbygging av 

kraftressursene, og foretar i likhet med samlet plan vurderinger og rangeringer av områder ut 

ifra egnethet for videre utbygging.  

 

Spørsmålet i avhandlingen er hvilke føringer nasjonal ramme legger på konsesjonsprosessen. 

Videre vil jeg forsøke å besvare spørsmålet om i hvilken grad nasjonal ramme foregriper kon-

sesjonsvurderingene etter energiloven § 3-1.  

 

1.2 Aktualitet 

NVE har i kraft av å være den sentrale konsesjonsmyndigheten fullført arbeidet med nasjonal 

ramme, og pekt ut 13 større områder hvor de mener forholdene ligger best til rette for videre 

vindkraftutbygging. Av politiske grunner valgte regjeringen å forkaste og ikke gå videre med 

arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft. Dette kom som en overraskelse fem uker før av-

handlingen skulle leveres inn, og har naturligvis hatt implikasjoner for avhandlingen. Nasjo-

nal ramme som faglig rapport fra konsesjonsmyndigheten foreligger like fullt, og vil kunne 

virke inn på konsesjonsprosessen, selv om regjeringen valgte å forkaste forslaget, og endelig 

nasjonal ramme for vindkraft ikke vil bli vedtatt.  

 

Inntil videre behandler ikke NVE konsesjonssøknader.21 Et sentralt spørsmål fremover er hva 

som vil skje når konsesjonsmyndigheten gjenopptar behandlingen av konsesjonssøknader. Det 

er uklart om, eller i hvilken grad nasjonal ramme vil påvirke konsesjonsbehandlingen når den 

                                                 
17 NVE (2019) s. IV redegjør for strukturen i nasjonal ramme. Se nærmere omtale i kapittel 3.2 og kapittel 3.3. 
18 NVEs oppdrag er nærmere beskrevet i Olje- og energidepartementet (2016b). 
19 De utpekte områdene er omtalt i NVE (2019) s. 125-201.  
20 Samlet plan for vassdrag omtales nærmere nedenfor i kapittel 2.4. 
21 Olje- og energidepartementet (2019a). Se nærmere i kapittel 4.2. 
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gjenopptas. Regjeringen og OED synes ikke å ha tatt stilling til spørsmålet ved skrinleggingen 

av nasjonal ramme.22  

 

Det formelle utgangspunktet er klart. Nasjonal ramme er ikke bindende for konsesjonsmyn-

digheten når den skal behandle konsesjonssøknader etter energiloven § 3-1. En tiltakshaver vil 

ikke under noen omstendighet ha et rettskrav på konsesjon med grunnlag i nasjonal ramme. 

Ved nye vindkraftprosjekter vil det fortsatt være nødvendig med fullstendige konsekvensut-

redninger og konsesjonsvurderinger etter energiloven § 3-1.23  NVE vil som konsesjonsmyn-

dighet fortsatt ha en betydelig diskresjonær frihet til å avgjøre hvorvidt konsesjon skal gis, og 

hvor vindkraftanlegg eventuelt skal etableres. 

 

Vurderingene som er gjort i kunnskapsgrunnlaget og ved utpekingen av de 13 mest egnede 

områdene for vindkraftutbygging har likevel mange likhetstrekk med vurderingene etter kon-

sesjonskriteriene i konsesjonsspørsmålet. Det er derfor av interesse å se nærmere på spørsmå-

let om i hvilken utstrekning vurderingene i nasjonal ramme griper inn i vurderingstemaene i 

konsesjonskriteriene.24  

 

De 13 utpekte egnede områdene for vindkraft vil antagelig ikke lenger være direkte styrende 

for fremtidig vindkraftutbygging, i den forstand at søknader utenfor de 13 utpekte områdene 

antagelig ikke vil nedprioriteres i samsvar med forutsetningene i nasjonal ramme.25 Konse-

sjonsmyndigheten vil dermed ikke ha et styringsverktøy for hvor det vil være aktuelt og øns-

kelig at det etableres vindkraftanlegg fremover, og vil ikke kunne direkte prioritere konse-

sjonssøknader ut fra hvilke områder søknadene gjelder. Det er høyst usikkert hvordan NVE 

vil behandle konsesjonssøknader i de 13 utpekte områdene hvor konsesjonsmyndigheten selv 

mener at forholdene ligger best til rette for vindkraftutbygging i Norge når konsesjonsbehand-

lingen gjenopptas. I denne sammenheng kan det tenkes at enkelte i senere konsesjonsvurde-

ringer vil argumentere for at konsesjon ikke bør gis innen de foreslåtte områdene i nasjonal 

ramme fordi nasjonal ramme møtte så stor motstand og ble forkastet.    

 

Det er videre fortsatt prinsipielt interessant å se nærmere på hvilken rettslig stilling nasjonal 

ramme som overordnet plan har, hvordan en slik plan forholder seg til de nærmere kriteriene 

for konsesjon, og om en slik overordnet plan sier noe om hvordan konsesjonsmyndigheten vil 

benytte seg av vedtakskompetansen etter energiloven § 3-1 når behandlingen av konsesjons-

                                                 
22 Op. cit. Se nærmere i Freiberg (2019).  
23 NVE (2019) s. VII. 
24 Se nærmere om dette nedenfor i kapittel 3. 
25 NVE (2019) s. VII. 
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søknader gjenopptas. Kunnskapsgrunnlaget i nasjonal ramme vil videre fortsatt være relevant 

som informasjonskilde over hvilke virkninger vindkraftanlegg har for berørte interesser.  

    

1.3 Avgrensninger og presiseringer 

Formålet med avhandlingen er å beskrive de sidene av konsesjonskriteriene som berøres i 

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft, samt å belyse eventuelle vurderingstemaer 

som overhodet ikke berøres der. Behandlingen i nasjonal ramme er dermed styrende for min 

fremstilling av de materielle konsesjonskriteriene i kapittel 3. I avhandlingen gir jeg ingen 

fullstendig redegjørelse for de materielle konsesjonskriteriene etter energiloven og natur-

mangfoldloven, da en slik redegjørelse ville gått langt utover rammene for avhandlingen. Det 

vil derfor være nyanser og vurderingstemaer i konsesjonskriteriene som jeg ikke behandler. 

For mer detaljerte fremstillinger av konsesjonsprosessen og kriteriene for konsesjon nøyer jeg 

meg med å henvise til andre fremstillinger som behandler de rettslige temaene og vurderinge-

ne etter energiloven og naturmangfoldloven i detalj.26  

 

1.4 Videre fremstilling 

I den videre fremstillingen vil jeg i kapittel 2 gjøre rede for konsesjonsprosessen og hvordan 

nasjonal ramme passer inn i denne prosessen, samt hvilken rettslige stilling den har. I kapittel 

3 vil jeg redegjøre for kriteriene for konsesjon etter energiloven § 3-1, og se nærmere på 

hvorvidt nasjonal ramme griper inn i konsesjonskriteriene. På bakgrunn av gjennomgangen 

konkluderer jeg avslutningsvis i kapittel 4 på spørsmålet om i hvilken grad nasjonal ramme 

foregriper konsesjonskriteriene etter energiloven § 3-1 og hvilke føringer den legger på kon-

sesjonsprosessen. Jeg vil også gi noen avsluttende bemerkninger til hvordan fremtidige kon-

sesjonssøknader vil kunne bli behandlet i lys av nasjonal ramme når konsesjonsbehandlingen 

gjenopptas.27  

 

2 Konsesjonsprosessen og rettslig plassering av nasjonal 

ramme 

2.1 Innledning 

Før jeg går nærmere inn på spørsmålet om, og i hvilken grad nasjonal ramme foregriper vur-

deringstemaene i konsesjonskriteriene, er det nødvendig å plassere den i en rettslig kontekst.   

 

I kapittel 2.2 vil jeg kort presentere konsesjonsprosessen og innholdet i denne, før jeg i kapit-

tel 2.3 ser nærmere på hvordan nasjonal ramme innordnes i denne prosessen. I kapittel 2.4 vil 

                                                 
26 Se blant annet fremstillingene til Winge (2013), Aamdal Lundgaard (2017), Bibow (2011) og Ramm Bjerke 

(2013), som utførlig behandler de ulike aspektene av konsesjonskriteriene.  
27 Se nedenfor i kapittel 4.2. 
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jeg behandle nasjonal ramme som rettslig konsept og hvilken rettslig betydning den vil ha for 

konsesjon etter energiloven § 3-1.  

 

2.2 Konsesjonsprosessen  

Konsesjonsprosessen er omstendelig og tar sikte på å fremskaffe et best mulig kunnskaps-

grunnlag før konsesjonsvedtak fattes, og byggingen av et vindkraftverk igangsettes. Konse-

sjonsprosessen kan illustreres på følgende måte:28 

 

Konsesjonsprosessen består slik figuren illustrerer av tre hoveddeler: Melding om mulig etab-

lering av vindkraftverk i et område (se kapittel 2.2.1), konsesjonssøknad (se kapittel 2.2.2) og 

detaljplan og MTA-plan (se kapittel 2.2.3).  

 

2.2.1 Melding om etablering av vindkraftverk 

Konsesjonsprosessen starter ved at tiltakshaver sender en melding til NVE om at tiltakshaver 

er i gang med å undersøke muligheten for å anlegge et vindkraftanlegg i et bestemt område. 

Meldingen har til formål å gi berørte interesser og offentlige myndigheter et tidlig varsel om 

et prosjekt som er under planlegging.29  

 

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet, 

skisse av tekniske spesifikasjoner, begrunnelse for lokalisering, beskrivelse av mulige virk-

ninger for miljø- og samfunnsinteresser og et forslag til hvilke temaer som bør utredes nær-

mere i en konsekvensutredning.30  

                                                 
28 Figur 18 i NVE (2019) s. 27. 
29 NVE (2019) s. 27. 
30 Loc. cit.  
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Meldingen sendes ut på høring og publiseres på NVEs nettsider, slik at berørte interesser har 

mulighet til å komme med innspill til hva som bør utredes nærmere i konsekvensutrednings-

prosessen.31 Basert på meldingen, innspill i høringsprosessen, samt NVEs fagkunnskaper fast-

settes et konsekvensutredningsprogram for prosjektet. Programmet fastsetter en rekke forhold 

som må utredes, med sikte på å gi NVE mest mulig informasjon om prosjektets konsekvenser 

for miljø og andre berørte interesser.32  

 

2.2.2 Konsesjonssøknad og anleggskonsesjon 

Neste steg i konsesjonsprosessen for tiltakshaver er å gjennomføre konsekvensutredningen i 

henhold til kravene i utredningsprogrammet og utarbeide en søknad om konsesjon for vind-

kraftverket.33 Tiltakshaver må også søke om konsesjon for nettilknytningen.34 

 

Konsesjonssøknaden gir en nærmere beskrivelse av vindkraftanlegget, og gjennomgår forhol-

dene som konsekvensutredningen har avdekket. Søknaden skal gi nødvendige opplysninger 

for å vurdere hvorvidt og på hvilke vilkår konsesjon skal gis, jf. energiloven § 2-1. NVE sen-

der konsesjonssøknaden på høring, slik at berørte interesser og offentlige myndigheter kan 

komme med innspill på hvorvidt virkningene av prosjektet er godt nok utredet, hvorvidt til-

takshaver bør meddeles konsesjon og på hvilke vilkår konsesjon eventuelt bør gis.35 NVE kan 

på ethvert tidspunkt be om ytterligere informasjon for å få saken tilstrekkelig opplyst.36  

 

I konsesjonsvedtaket stilles det som vilkår for konsesjon etter energiloven § 3-5 at tiltakshaver 

utarbeider en detaljplan og en MTA-plan.37 Begge planene må godkjennes av NVE.38 

 

NVE fatter konsesjonsvedtak på bakgrunn av opplysningene som er fremkommet i søknads-

prosessen, samt på grunnlag av egen fagkunnskap om vindkraft og virkninger av vindkraftut-

bygging etter de materielle reglene omtalt nedenfor i kapittel 3.  

 

                                                 
31 Se nærmere om konsekvensutredninger i kapittel 3.4. 
32 Op. cit. s. 27-28.  
33 De rettslige kriteriene for anleggskonsesjon behandles nedenfor i kapittel 3. 
34 Oppgaven begrenser seg til å behandle konsesjon for vindkraftanlegg, og avgrenses dermed mot behandling av 

spørsmål knyttet til nettilknytning.  
35 NVE (2019) s. 28. 
36 Op. cit. s. 29. 
37 NVE (2016) s. 3. Veilederen omtaler de forholdene som må beskrives og vurderes i MTA- og detaljplanen. Se 

nærmere omtale av MTA- og detaljplan i kapittel 2.2.3. 
38 NVE (2019) s. 29. 
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2.2.3 Detaljplan og MTA-plan 

Dersom konsesjon for et vindkraftanlegg blir gitt til tiltakshaver, utarbeider tiltakshaver en 

detaljplan som fastsetter endelig utforming av vindkraftanlegget, samt beskriver eventuelle 

endringer i virkningene for miljø- og samfunnsinteresser i forhold til det skisserte i konse-

sjonssøknaden. Tiltakshaver er også pålagt å utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan 

(MTA-plan), som fastsetter hvordan tiltakshaver skal ivareta miljøhensyn under byggingen av 

anlegget.  

 

Regjeringen ønsker å stramme inn kravene til detaljplaner, noe som reiser egne problemstil-

linger.39 Det stilles som vilkår for konsesjon etter energiloven § 3-5 at tiltakshaver utarbeider 

en detaljplan og MTA-plan, og planene må endelig godkjennes av konsesjonsmyndigheten. 

Det faller utenfor oppgavens tema å behandle problemstillingene knyttet til detalj- og MTA-

plan nærmere, og jeg avgrenser derfor oppgaven mot videre behandling av dette.  

  

2.3 Plassering av nasjonal ramme i konsesjonsprosessen 

Nasjonal ramme for vindkraft er ikke prosjektspesifikk, og har dermed ikke en direkte til-

knytning til konsesjonsprosessen.40 Hensikten med nasjonal ramme var å legge føringer på 

hvor det skulle søkes om etablering av vindkraft i fremtiden, slik at man får en mer effektiv 

ressursbruk i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av vindkraftanlegg. I konsesjonspro-

sessen blir den dermed å anse som en overordnet generell vurdering av områders egnethet 

forut for melding om mulig etablering av et vindkraftanlegg.  

 

I konsesjonsprosessen kommer nasjonal ramme før melding om etablering av vindkraftanlegg, 

og har ingen direkte tilknytning til en konkret behandling av en konsesjonssøknad. Den vil 

likevel kunne legge føringer på den etterfølgende konsesjonsbehandlingen, da den gjennom 

utpekingen av de mest egnede områdene for vindkraftutbygging viser hvor konsesjonsmyn-

digheten mener potensialet for vindkraftutbygging er størst. Dette vil da kunne virke styrende 

på hvor det søkes om konsesjon.    

 

2.4 Rettslig plassering av nasjonal ramme 

Nasjonal ramme for vindkraft er en form for overordnet styring og regulering av vindkraftut-

byggingen i Norge. Den utgjør en ny form for regulering av vindkraftutbygging, og det er av 

den grunn noe uklart hvilken rettslig betydning nasjonal ramme vil kunne ha for konsesjons-

prosessen og et konsesjonsvedtak etter energiloven § 3-1, og hvilken rettslig karakteristikk 

rammen har.  

                                                 
39 Se Freiberg (2019). 
40 NVE (2019) s. VII og s. 2. 
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Etter energiloven § 3-1 kan vindkraftanlegg ikke bygges uten konsesjon. Konsesjonsvedtak 

fattes av NVE og av Olje- og energidepartementet i klagesaker etter § 2-2.41  Energiloven § 3-

1 og § 2-2 sier ingenting direkte om vedtakskompetansen til konsesjonsmyndigheten utover at 

konsesjonsmyndigheten fatter vedtak om konsesjon. Av § 2-1 tredje ledd første punktum 

fremgår det at konsesjonssøknaden skal inneholde opplysningene som er nødvendige for å 

vurdere «om tillatelse bør gis».  

 

Vedtakskompetansen etter energiloven § 3-1 sammenholdt § 2-2 er en lovbundet kompetanse, 

og den innebærer at konsesjonsmyndigheten må foreta en selvstendig vurdering av om konse-

sjon skal gis, uavhengig av nasjonal ramme, og fatte et vedtak som enten godkjenner eller 

avslår en konsesjonssøknad. I denne vurderingen nyter konsesjonsmyndigheten en vid diskre-

sjonær kompetanse til å avgjøre hvorvidt konsesjon skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår 

konsesjon skal gis. Konsesjonsmyndighetens rett omtales i den juridiske teorien som en kom-

petanse med fravær av plikt.42 Dette innebærer at selv om en tiltakshaver oppfyller de materi-

elle kriteriene for anleggskonsesjon, har ikke konsesjonsmyndigheten noen plikt til å gi til-

takshaver konsesjon for det omsøkte tiltaket.  

 

Det klare utgangspunktet er dermed at konsesjonsmyndigheten har en vid diskresjonær kom-

petanse til å avgjøre om konsesjon etter energiloven § 3-1 skal gis. Det at en tiltakshaver opp-

fyller de rettslige kriteriene etter energiloven § 3-1 innebærer dermed ikke at tiltakshaver har 

et rettskrav på konsesjon.  

 

Konsesjonsvedtaket kan dermed lovlig både innebære en godkjenning av omsøkt tiltak, og en 

avvisning av søknaden, og avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet når søknaden oppfyller de 

materielle kriteriene etter energiloven § 3-1 jf. § 1-2 er overlatt til konsesjonsmyndighetens 

diskresjonære kompetanse.43 NVE vil dermed ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet stå 

fritt til å fatte avgjørelser som ikke samsvarer med utpekingen av de mest egnede områdene i 

nasjonal ramme. Den kan likevel legge føringer på utøvelsen av den diskresjonære kompetan-

sen etter energiloven § 3-1 jf. § 2-2. 

 

NVE omtaler konsekvent forslaget til nasjonal ramme for vindkraft som et «faglig råd» til 

OED i sin rapport.44 Den skulle «ikke være en overordnet form for konsesjonsbehandling, 

men heller ikke begrenses til en ressurskartlegging som viser hvor det kan være potensial for 

                                                 
41 Vedtaksprosessen er beskrevet ovenfor i kapittel 2.2. 
42 Eckhoff (2018) s. 49-50. 
43 Op. cit. s. 363-364. 
44 NVE (2019) s. 5. 
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vindkraft».45 Den skal ikke forstås som en bindende plan for fremtidig vindkraftutbygging, 

men som et råd om hvilke områder som er mest hensiktsmessig å vurdere ved utvikling av 

nye vindkraftprosjekter.46 Uttalelsene er delvis motstridende. På den ene siden skal ikke na-

sjonal ramme være en overordnet form for konsesjonsbehandling. Likevel skulle den gi en 

pekepinn på hvor det er mest hensiktsmessig å bygge ut ny vindkraft, noe som tyder på at 

rammen var ment å være styrende for konsesjonsbehandlingen. 

 

Nasjonal ramme er et «faglig råd», og ikke en bindende plan. Den kan dermed ikke sammen-

liknes med for eksempel de regionale planene for vindkraft etter plan- og bygningsloven § 8-

1. De regionale planene er bindende etter plan- og bygningsloven § 8-2, og skal legges til 

grunn for statlig virksomhet i regionen. Dette innebærer imidlertid ikke at planene medfører 

«absolutte forpliktelser av rettslig art».47 Hverken tiltakshaver, andre myndigheter eller orga-

nisasjoner vil kunne fremme krav på grunnlag av en det som står i en regional plan.48 Regio-

nale planer etter plan- og bygningsloven vil dermed ikke kunne binde konsesjonsmyndighe-

tens vedtakskompetanse etter energiloven § 3-1. NVE har da heller ikke tatt hensyn til regio-

nale planer i arbeidet med nasjonal ramme.49 Rammen utgjør heller ingen bindende statlig 

arealplan etter plan- og bygningsloven § 6-4 annet ledd.   

 

Nasjonal ramme har mange likhetstrekk med den nå avviklede Samlet plan for vassdrag, som 

ble fremmet for Stortinget ved tre Stortingsmeldinger, senest ved St.mld. nr. 60 (1991-1992). 

Etter dette ble arbeidet med Samlet plan delegert til Miljødirektoratet, som fattet avgjørelser 

innen Samlet plan i samråd med NVE, frem til Samlet plan ble avviklet ved Energimeldingen 

2016.50 Ved uenighet mellom Miljødirektoratet og NVE ble endelig vedtak fattet av Miljø-

verndepartementet i samråd med Olje- og energidepartementet.51 Avviklingen av Samlet plan 

ble begrunnet i at kunnskapsgrunnlaget om miljøforholdene i vassdragene var blitt betydelig 

forbedret som følge av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner etter vannforskriften.52   

 

Samlet plan for vassdrag hadde til formål å styre utbyggingsrekkefølgen av resterende vann-

kraftressurser, slik at rimelige utbyggingsprosjekter med liten grad av konflikt skulle bygges 

ut før mindre lønnsomme prosjekter med større konflikter.53 Prosjektene ble delt inn etter 

                                                 
45 Loc. cit.  
46 Loc. cit.  
47 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 200-201.  
48 Loc. cit.  
49 NVE (2019) s. 5. 
50 Meld. St. 25 (2015-2016) og NVE (2009). 
51 Miljødirektoratet (2010).  
52 Loc. cit.  
53 Meld.St. 25 (2015-2016) s. 51-52.  
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lønnsomhet i kategori 1 og kategori 2, hvoretter det bare kunne søkes om konsesjon for tiltak i 

kategori 1. For tiltak i kategori 2, måtte det først søkes om omplassering i kategori 1 før det 

kunne søkes om konsesjon.  

 

Samlet plan virket som en føring på hvor det ble søkt om konsesjon for vannkraftverk, og har 

dermed klare likhetstrekk med nasjonal ramme for vindkraft. Begge planene har til formål å 

sikre at de mest samfunnsmessige rasjonelle og minst konfliktfylte prosjektene gis konsesjon 

og iverksettes. Planene vil dermed også medføre at det brukes mindre tid og ressurser på pro-

sjekter som med liten sannsynlighet vil gis konsesjon. Nasjonal ramme for vindkraft vil der-

med, på samme måte som samlet plan virket for utbyggingen av vannkraftverk, kunne virke 

styrende på hvor det søkes om konsesjon for, og bygges ut vindkraftanlegg i fremtiden, på en 

slik måte at de mest samfunnsmessig rasjonelle og ønskelige prosjektene iverksettes.  

 

Nasjonal ramme vil antagelig fremover kunne styre vindkraftutbyggingen slik samlet plan for 

vassdrag har gjort, men den er ikke bindende i samme utstrekning som samlet plan var for 

utbygging av vannressursene, og er heller ikke forpliktende slik en bindende plan etter plan- 

og bygningsloven er. Den utgjør ikke et enkeltvedtak, og tiltakshaver for et vindkraftanlegg 

kan ikke etablere rettigheter med grunnlag i nasjonal ramme. Den binder heller ikke konse-

sjonsmyndighetens diskresjonære vedtakskompetanse ved behandling av konkrete konse-

sjonssøknader. Nasjonal rammes innvirkning på konsesjonsbehandlingen vil derfor i stor grad 

avhenge av at konsesjonsmyndigheten velger å følge opp de faglige rådene i nasjonal ramme 

ved behandlingen av konsesjonssøknader.  

 

Rettslig og formelt sett griper dermed ikke nasjonal ramme inn i konsesjonsprosessen og de 

enkelte konsesjonsvurderingene etter energiloven § 3-1. Fremstillingen nedenfor vil likevel 

vise at nasjonal ramme har en nær tilknytning til de rettslige kriteriene for konsesjon etter 

energiloven § 3-1, og den vil formodentlig virke styrende på konsesjonsprosessen og behand-

lingen av konsesjonssøknader når konsesjonsbehandlingen gjenopptas av konsesjonsmyndig-

heten.  

 

3 Konsesjonskriteriene og forholdet til nasjonal ramme 

3.1 Innledning 

Anleggskonsesjon for å etablere og drifte et vindkraftverk gis med hjemmel i energiloven § 3-

1. Av bestemmelsens første ledd fremgår det at: 

«Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan 

ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller 

utvidelse av bestående anlegg» 
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Bestemmelsen gir ingen nærmere anvisning på de nærmere kriteriene for konsesjon. Et vind-

kraftanlegg er et anlegg for produksjon av elektrisk energi, og utløser krav om konsesjon, jf. 

legaldefinisjonen i § 1-3 første ledd. Konsesjonsplikten er begrunnet i hensynet til myndighet-

enes kontroll med hvorvidt og hvor elektriske anlegg skal etableres, samt hensynet til kontroll 

med drift, ansvarsforhold og vedlikehold ved slike anlegg.54 

 

Konsesjonsvedtak fattes av NVE etter energiloven § 2-2. Etter ordlyden i § 3-1 og § 2-2 stilles 

det tilsynelatende ingen rettslige kriterier for å gis konsesjon, og vurderingen synes overlatt til 

NVEs frie skjønn, jf. lovteksten «kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon» og «ved-

tak etter denne lov fattes av departementet». Avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet beror på 

konsesjonsmyndighetens skjønn, hvor konsesjonsmyndigheten nyter stor frihet i sine vurde-

ringer og avveining av kryssende hensyn, ved at domstolene vil vike tilbake fra å overprøve 

konsesjonsmyndighetens konkrete vurderinger.55 Dette skjønnet utøves ved avgjørelsen av en 

konkret konsesjonssøknad, og kan dermed ikke formelt sett foregripes i nasjonal ramme. 

Konsesjonsprosessen er likevel ikke unntatt rettslig styring og kontroll. 

 

Energiloven § 1-2, naturmangfoldloven §§ 8-12 og energiloven § 2-1 annet ledd oppstiller 

visse rettslige kriterier for konsesjon. Nasjonal ramme berører de aller fleste relevante vurde-

ringstemaene i disse konsesjonskriteriene gjennom kunnskapsgrunnlaget og vurderingene 

knyttet til utpekingen av de 13 mest egnede områdene for vindkraftutbygging. Den kan der-

med kaste lys over hvordan konsesjonsmyndigheten vurderer og avveier de relevante vurde-

ringstemaene mot hverandre i konsesjonsspørsmålet.  

 

I det følgende vil jeg behandle de sentrale kriteriene for konsesjon. Jeg vil som nevnt innled-

ningsvis i kapittel 1.3 ikke gi en uttømmende redegjørelse for alle vurderingstemaene i konse-

sjonskriteriene.56 I den videre behandlingen vil jeg gjøre rede for vurderingstemaer i energilo-

ven § 3-1 som berøres i nasjonal ramme, og løpende gjøre rede for hvorvidt og i hvilken grad 

rammen foregriper de relevante vurderingstemaene etter energiloven § 3-1. Relevante vurde-

ringstemaer som ikke berøres av nasjonal ramme omtales i den utstrekning det kan kaste lys 

over hvordan konsesjonsvurderingene etter energiloven § 3-1 vil kunne foretas når konse-

sjonsbehandlingen av vindkraftanlegg gjenopptas.  

 

I kapittel 3.2 går jeg nærmere inn på vurderingstemaet «samfunnsmessig rasjonell» etter ener-

giloven § 1-2, og behandlingen av vurderingstemaet i nasjonal ramme. I kapittel 3.3 går jeg 

                                                 
54 Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) s. 17. 
55 Winge (2013) s. 180 og s. 222. 
56 De materielle konsesjonskriteriene er utførlig behandlet i fremstillingene til Hammer (2002) s. 689-747, 

Winge (2013), Ramm (2013) og Aamdal Lundgaard (2017).  
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nærmere inn på hvordan naturmangfoldlovens bestemmelser virker inn på konsesjonsproses-

sen og konsesjonsvedtaket, og hvordan bestemmelsene behandles i nasjonal ramme. I kapittel 

3.4 behandler jeg kravene til konsekvensutredninger og hvordan nasjonal ramme behandler 

utredningskravene som stilles i reglene om konsekvensutredninger.    

 

3.2 Konsesjonskriteriet i energiloven § 1-2 

3.2.1 Energiloven § 1-2 som rettslig skranke for konsesjon 

Energiloven § 1-2 oppstiller det overordnede formålet til energiloven. Av bestemmelsen 

fremgår det at: 

«Loven skal 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.»  

 

Det fremgår ikke uttrykkelig av konsesjonsbestemmelsen i § 3-1 eller § 2-2 at det er et krite-

rium for å kunne gi konsesjon at tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt.  Vannressursloven § 25 

fastsetter, i motsetning til energiloven § 3-1, uttrykkelig at konsesjon bare kan gis dersom 

fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir 

berørt av tiltaket.  

 

Det følger likevel av sikker praksis at konsesjon etter energiloven § 3-1 bare kan gis dersom 

fordelene ved tiltaket er større enn ulempene ved tiltaket.57 Dette fremgår blant annet av 

NVEs konsesjonsvedtak 420 KV kraftlinje mellom Namsos, Roan og Storheia, hvor konse-

sjonsmyndigheten uttaler at konsesjonsvurderingen etter § 3-1 

«innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper et omsøkt prosjekt har 

for samfunnet som helhet. NVE innvilger konsesjon til prosjekter som anses som 

samfunnsmessig rasjonelle, det vil si hvis de positive virkningene anses som større 

enn de negative»58 

Når konsesjon bare gis til prosjekter som er samfunnsmessig rasjonelle, innebærer det at 

energiloven § 1-2 utgjør en rettslig skranke for å kunne gi konsesjon etter § 3-1.59 Det grunn-

leggende rettslige vurderingstemaet i konsesjonsspørsmålet er dermed om energitiltaket er 

«samfunnsmessig rasjonelt», jf. Energiloven § 1-2. I denne vurderingen skal det etter ordly-

den tas hensyn til «allmenne og private interesser».    

                                                 
57 Winge (2013) s. 187. 
58 NVE (2010a) s. 74. 
59 Dette tydeliggjøres i NVE (2019) s. 29. Winge (2013) drøfter problemstillingen utførlig på s. 181-190 og kon-

kluderer med det samme.  
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I den følgende behandlingen vil jeg se nærmere på vurderingstemaet i rasjonalitetsbegrepet, 

herunder hvilke interesser som er relevante i rasjonalitetsvurderingen i kapittel 3.2.1.1, og 

hvordan relevante interesser avveies mot hverandre i kapittel 3.2.1.2. Deretter vil jeg se nær-

mere på hvordan nasjonal ramme behandler vurderingstemaene i kapittel 3.2.2.60  

 

3.2.1.1 Vurderingstemaet og relevante interesser i rasjonalitetsvurderingen 

 Etter energiloven § 1-2 er det et kriterium for å kunne gi konsesjon for å etablere og drifte et 

vindkraftanlegg at tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt.  

 

Bestemmelsen må leses på bakgrunn av lovens tilblivelse og dens forarbeider. Lovens hensikt 

var fra lovgivers side å effektivisere kraftmarkedet, og arbeide for deregulering og konkurran-

se innen kraftforsyningen. Hovedformålet med loven var å sikre «en samfunnsøkonomisk 

rasjonell utnyttelse av kraftressursene, legge til rette for en sikker kraftforsyning og utjevne 

prisene til forbrukerne».61 Dette tyder på at loven tok sikte på samfunnsøkonomisk effektivitet 

med rasjonalitetsbegrepet.  

 

I forbindelse med senere lovrevisjoner er det videre gitt uttalelser om hvordan lovens rasjona-

litetsbegrep er å forstå. I forbindelse med en lovendring i 2009 ga departementet i Ot.prp. nr. 

62 (2008-2009) uttalelser om hva som ligger i samfunnsmessig rasjonelt: 

«Med samfunnsmessig rasjonelt og samfunnsøkonomisk lønnsomt legger man til 

grunn det samme. Det betyr at en må vurdere både de kostnads- og nytteelementer 

som kan verdsettes i kroner og de elementer som i dag ikke kan verdsettes på en ef-

fektiv og allment akseptert måte» 62  

I forarbeidene til lovendringene i 2009 uttales det at alle kostnads- og nytteelementer som kan 

verdsettes i kroner må vurderes i lønnsomhetskalkylen, i tillegg til de negative virkningene 

som ikke kan kvantifiseres i et pengebeløp. Slike virkninger, for eksempel miljøpåvirkninger, 

må beskrives og kvalitativt vurderes opp mot de kvantifiserbare virkningene.63 Dette utgjør 

                                                 
60 For mer utførlige fremstillinger av energiloven § 1-2 og rasjonalitetsbegrepet vises det til Winge (2013) s. 179 

følgende og Ramm Bjerke (2013) s. 69-96. 
61 Ot.prp. nr. 43 (1989-1990) s. 15-16. 
62 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) s. 25. Uttalelsen er gitt etter vedtakelsen av energiloven, og er følgelig å regne som 

«etterarbeider», jf. Eckhoff (2001) s. 95 om etterarbeider som rettskilde. Uttalelsen gjelder tolkningen av be-

grepet «samfunnsmessig rasjonell» i anledning tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4, og gjelder ikke 

direkte for energiloven § 1-2. Uttalelsen viser likevel hvordan lovgiver forstår rasjonalitetsbegrepet, og er re-

levant for tolkningen av energiloven § 1-2. Om forholdet mellom de to bestemmelsene vises det til Ramm 

Bjerke (2013) s. 73. 
63 Ot.prp. nr. 62 (2008.2009) s. 25-26. 
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kjernen i rasjonalitetsbegrepet. Konsesjon kan bare gis dersom tiltakets fordeler overstiger de 

negative virkningene av tiltaket.64 

 

I odelstingsproposisjonen vises det videre til Finansdepartementets veileder for samfunnsøko-

nomiske analyser for å fastlegge det nærmere innholdet i rasjonalitetsbegrepet.65 Betydningen 

av denne veilederen er utførlig behandlet av Ramm Bjerke i tilknytning forståelsen av rasjo-

nalitetsbegrepet i energiloven § 3-4, og vil også ha betydning for tolkningen av rasjonalitets-

begrepet i § 1-2. 66 Jeg viser derfor til behandlingen der. Det sentrale i slike analyser er at alle 

relevante effekter av et tiltak skal analyseres.67 Dette innebærer at alle fordelene og ulempene 

ved tiltaket må vurderes mot hverandre, noe konsesjonsmyndigheten også gjør når den vurde-

rer hvorvidt et tiltak er samfunnsmessig rasjonelt.68  

 

Investeringskostnadene ved et vindkraftprosjekt utgjør et sentralt element i den ene siden av 

vurderingstemaet i den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen. Investeringskostnadene 

knytter seg til utbyggingen av selve vindparken og tilknytningen til transmisjonsnettet69. Ut-

byggingskostnadene knytter seg hovedsakelig til kostnadene ved vindturbinene, som utgjør 

ca. 70 % av investeringskostnadene i et vindkraftanlegg.70 De resterende investeringskostna-

dene gjelder anskaffelse av nødvendige rettigheter til grunn, etablering av nødvendige ad-

komst- og internveier, nettilknytning og servicebygg. 

 

Etter energiloven § 1-2 skal det videre i lønnsomhetsvurderingen tas hensyn til allmenne og 

private interesser som blir berørt av et tiltak. Begrepenes nærmere innhold er utførlig behand-

let av Winge og Ramm Bjerke, og jeg viser derfor til deres fremstillinger for en mer detaljert 

fremstilling.71 Ordlyden «allmenne interesser» peker i retning av at det er tale om interesser 

som berører en vid personkrets.72  

 

Høyesterett gir i Rt. 1993 s. 278 på side 283-284 en generell uttalelse om hva som ligger i 

allmenne interesser etter vassdragsloven av 1940. Uttalelsen gjelder altså en annen naturres-

                                                 
64 NVE (2010a) s. 74 og Ramm Bjerke (2013) s. 71-72. 
65 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) s. 10. 
66 Ramm Bjerke (2013) s. 80-95. 
67 Ramm Bjerke (2013) s. 85. 
68 Loc. cit. med videre henvisning til NVE (2003) og ordlyden i § 1-2 om at allmenne og private interesser som 

blir berørt skal hensyntas.   
69 Se Vindportalen (2019).   
70 NVE (2019) s. 97 og NVE (2010b) s. 64. 
71 Se Winge (2013) s. 208-215 og Ramm Bjerke (2013) s. 76-80. 
72 Winge (2013) s. 211 følgende. 
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sursforvaltningslov, men uttalelsen kaster lys over forståelsen av «allmenne interesser»-

begrepet også etter energiloven § 1-2.  Retten uttaler i dommen at  

«Når en lovbestemmelse henviser til allmenne interesser, må dette forstås som det 

som til enhver tid anses som allmenne interesser, med mindre det av sammenhengen, 

lovens forarbeider eller på annet grunnlag kan utledes en begrensning.»73 

Uttalelsen illustrerer at begrepet «allmenne interesser» ikke kan fastsettes en gang for alle, 

men vil kunne endre seg med tiden. Dette gjør at konsesjonsvurderingen vil kunne ta hensyn 

til nye interesser som berøres av et vindkraftanlegg.  

 

I lovproposisjonen til energiloven utdypes det på side 84 hva som omfattes av begrepet all-

menne interesser i forbindelse med kommentarene til tidligere § 2-1. I proposisjonen fremhe-

ves det at begrepet omfatter blant annet «vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv, landskap, 

fugletrekk, fisk, næringsliv samt det berørte lokalsamfunn og de berørte kommuner».74 I pro-

posisjonens kommentar til § 1-2 understrekes videre miljø som et viktig hensyn under all-

menne interesser.75 I forbindelse med lovendringene i 2009 var klima og miljøhensyn viktige 

aspekter, og miljøhensyn ble igjen omtalt som et sentralt vurderingstema under kriteriet «all-

menne interesser» etter energiloven § 1-2.76  

 

Begrepet «allmenne interesser» må følgelig tolkes vidt, og i lys av «private interesser» etter 

energiloven § 1-2. Private interesser kan etter ordlyden sikte til enkeltindividers eller selska-

pers interesser som blir påvirket av vindkraftanlegget. I den sammenheng er det særlig grunn-

eiere i konsesjonsområdet og andre rettighetshavere i konsesjonsområdet som vil bli påvirket 

av tiltaket.  

 

I proposisjonen fra 1989 gis det støtte for en slik tolkning, da riktignok i anledning tolkning 

av begrepet «private interesser» i § 2-2, hvor det uttales på s. 85 at private interesser omfatter 

«fordeler og ulemper for grunneiere, rettighetshavere og andre private interesser».77 Det er 

ikke et klart skille mellom hva som regnes som private interesser og hva som faller inn under 

allmenne interesser. Ettersom både private og allmenne interesser er pliktige og relevante 

hensyn etter energiloven § 1-2, er det ikke nødvendig å trekke opp den nærmere grensen.   

                                                 
73 Rt. 1993 s. 278 på s. 283-284. 
74 Ot.prp. nr. 43 (1989-1990) s. 84. Bestemmelsen fastslo at «allmenne interesser som vil bli berørt» av et elek-

trisk anlegg skulle hensyntas ved utarbeidelsen av planer for nye elektriske anlegg, og uttalelsen er dermed 

relevant for det nærmere innholdet i «allmenne interesser»-begrepet i relasjon til § 1-2.  
75 Op. cit. s. 83-84. 
76 Jf. Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) s. 10. 
77 Jf. Ot.prp. nr. 43 (1989-90) s. 85.  
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Begrepet private interesser omfatter de berørte grunneiere som får sine rettigheter endret som 

følge av vindkraftanlegget. Dette gjelder grunneiere i konsesjonsområdet, samt grunneiere 

som må avstå eiendom til for eksempel adkomstvei til konsesjonsområdet. Videre vil dette 

gjelde andre rettighetshavere i konsesjonsområdet, typisk servitutthavere. Dette kan være bei-

terettigheter, jaktrettigheter eller andre begrensede rettigheter i konsesjonsområdet.78 

 

Begrepet «andre private interesser» i ovennevnte forarbeidsuttalelse favner ifølge Winge om 

tiltakshaver selv, samt «andre individer som blir berørt uten at det er tale om innskrenkninger 

i etablerte rettigheter».79 Dette omfatter tilstøtende naboeiendommer som «opplever ulemper i 

form av støy forringet utsikt eller begrensninger i tilgjengelig friluftsareal».80 Dette er særlig 

aktuelt ved vindkraftanlegg som både er visuelt sjenerende i form av skyggekast, iskast fra 

bladene, og begrensninger i bruk av friluftsområder som vindkraftverkene plasseres i. Videre 

vil begrepet ifølge Winge omfatte individer «som bruker området til friluftsaktiviteter, natur- 

og kulturminneopplevelser, eller til mer kommersielt formål innen reiselivsvirksomhet, beite 

eller reindrift».81   

 

Bestemmelsens henvisning til allmenne og private interesser viser at rasjonalitetsvurderingen 

etter § 1-2 omfatter alle tenkelige interesser som måtte bli påvirket av et vindkraftanlegg. Den 

samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen innebærer dermed blant annet en vurdering av na-

turmangfold, landskap, lokalsamfunn, reindrift og andre utmarksnæringer, friluftsliv, kapasitet 

i transmisjonsnettet, flaskehalskostnader, hensynet til kraftmarkedet, investeringskostnader, 

klimahensyn og målet om økt fornybar energiproduksjon.82  

 

Enhver interesse som omfattes av begrepene vil inngå i rasjonalitetsvurderingen etter be-

stemmelsen, og vil dermed være sentrale i vurderingen av om konsesjon skal gis. De fleste av 

disse interessene vil kunne betraktes som eksterne virkninger for tiltakshaver, som tiltaksha-

ver ikke uten videre ville hatt insentiv til å ta stilling til.83 Gjennom lovbestemmelsen blir in-

teressene gjort til pliktige hensyn som tiltakshaver må ta hensyn til for å bli tildelt konsesjon 

etter energiloven § 3-1. 

 

                                                 
78 Se Winge (2013) s. 209-210. 
79 Winge (2013) s. 209. 
80 Ibid. s. 210. 
81 Loc. cit.  
82 Ramm Bjerke (2013) s. 85-86. Se også NVEs vurdering av samfunnsmessig rasjonalitet av tiltaket Storheia 

Vindkraftverk i NVE (2010b) s. 62-64. 
83 Se nærmere i Winge (2013) s. 201-202. 
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3.2.1.2 Interesseavveiningen i den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen 

Den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen innebærer at alle positive og negative virk-

ninger av tiltaket må vurderes opp mot hverandre, jf. ordlyden i § 1-2 og drøftelsen ovenfor. I 

denne vurderingen vil alle tenkelige interesser som vil kunne bli berørt av et tiltak være rele-

vante vurderingstemaer, og disse interessene må da avveies mot de øvrige fordelene og ulem-

pene ved tiltaket.  

 

De fleste av hensynene som konsesjonsmyndigheten vurderer i lønnsomhetsvurderingen er 

ikke teknisk eller praktisk mulig å verdsette økonomisk, slik som for eksempel hensynet til 

naturmangfold, landskap og friluftsliv. Konsesjonsmyndigheten må vurdere disse hensynene 

opp mot de mer kvantifiserbare aspektene i rasjonalitetsvurderingen, som samfunnets kostna-

der og forventede inntekter og avkastning av et vindkraftprosjekt. Dette er en utpreget faglig 

vurdering, som domstolene vil vike tilbake for å overprøve.84  

 

I den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen vil det også oppstå motstående miljøhensyn, 

ved at hensynet til klimaet tilsier økt utbygging av fornybar vindkraft for å slik kunne fremme 

en omstilling mot fornybare energikilder, mens naturvernhensyn tilsier at man ikke øker ut-

byggingen av vindkraft fordi det gjennomgående vil gå på bekostning av uberørte naturområ-

der.85 Disse motstående miljøhensynene viser seg ved den stadig økende lokale og regionale 

motstanden mot vindkraftutbyggingsprosjekter, hvor enkelte går så langt at de prøver å sabo-

tere konsesjonsgitte utbyggingsprosjekter i anleggsperioden.   

 

3.2.2 Behandlingen av kravet til samfunnsmessig rasjonalitet i nasjonal ramme 

3.2.2.1 Innledning 

Kriteriet om at et tiltak må være samfunnsmessig rasjonelt skal sikre at bare de energitiltakene 

som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomme iverksettes. Dette gjelder også for vindkraftan-

legg, og danner grunnlaget for NVEs utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft i 

nasjonal ramme.  

 

Formålet og tanken bak nasjonal ramme var ikke at nasjonal ramme skulle være en overordnet 

konsesjonsvurdering.86 Den skulle peke ut større områder hvor forholdene, ut fra vindressur-

ser og kraftsystemets behov avstemt mot viktige miljø- og samfunnshensyn, ligger godt til 

rette for vindkraftutbygging. Den er ikke formelt sett bindende for konsesjonsmyndigheten 

ved senere behandling av konkrete konsesjonssøknader. Nasjonal ramme berører likevel flere 

av de sentrale vurderingstemaene i konsesjonsspørsmålet. Det er derfor av interesse å se nær-

                                                 
84 NVE (2010b) s. 62-63.  
85 Se bl.a. NVE (2010b) s. 63. 
86 Se ovenfor i kapittel 2.4. 
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mere på hvordan rammen behandler disse vurderingstemaene, da det vil kunne kaste lys over 

hvordan NVE vil foreta konsesjonsvurderingene og avveie de motstridende hensynene mot 

hverandre i fremtidige konsesjonssaker når konsesjonsbehandlingen gjenopptas. 

 

3.2.2.2 Nærmere om behandlingen i nasjonal ramme 

I sin utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft, går NVE inn i kjernen av rasjonali-

tetsvurderingen etter energiloven § 1-2.  

 

NVE tar utgangspunkt i estimerte produksjonskostnader og produksjonspotensial.87 NVE ba-

serer produksjonskostnadsestimatene på den langsiktige kraftprisen som anslås nødvendig for 

at et vindkraftverk kan drive lønnsomt, såkalte levelised cost of energy (LCOE).88 Jo lavere 

de estimerte produksjonskostnadene er, desto mer lønnsomt vil et potensielt vindkraftprosjekt 

være. Produksjonskostnaden i et område avhenger av områdets potensiale for vindkraftpro-

duksjon, kostnadene forbundet med å bygge og drive et vindkraftverk i området, og et gitt 

avkastningskrav.89  

 

Utpekingen av områdene med best produksjonsforhold skjer videre med utgangspunkt i et 

kart over Norge basert på middelvind og estimert brukstid for vindturbiner i de ulike område-

ne. Høy middelvind og jevn fordeling av vind i ulike hastigheter tilsier høy produksjon og 

stort produksjonspotensial. Jo høyere vindproduksjonen er, desto mer lønnsomt vil et prosjekt 

være. Utpekingen viser hvor potensialet for mest mulig lønnsom vindkraftutbygging er størst.  

 

NVEs utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft er dermed godt egnet som ut-

gangspunkt for den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen i konsesjonsspørsmålet, etter-

som utpekingen baserer seg på estimater av forventede kostnader ved utbyggingen (investe-

ringskostnader) og estimater av forventet kraftproduksjon. Utpekingen vektlegger dermed 

sentrale momenter i rasjonalitetsvurderingen.  

 

Nasjonal ramme inneholder videre et omfattende kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraft 

kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Disse interessene er relevante hensyn i lønnsom-

hetsvurderingen. NVEs rangering og utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft ba-

serer seg på en avveining av produksjonskostnader og produksjonspotensial opp mot berørte 

miljø- og samfunnsinteresser.90 Gjennom dette ønsker NVE å peke ut områder hvor denne 

                                                 
87 NVE (2019) s. 97. 
88 Loc. cit.  
89 Loc. cit.  
90 Se nærmere om metoden for utpekingen av de mest egnede områdene i NVE (2019) s. 92-123. 
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avveiningen fører til minst mulig konflikt mellom motstridende interesser på et overordnet 

nivå, og prosjektene samlet sett vil gi størst samfunnsøkonomisk gevinst. 

 

I kunnskapsgrunnlaget behandler NVE de fleste relevante interesser som blir påvirket av 

landbasert vindkraft, basert på all tilgjengelig informasjon og erfaring fra tidligere konse-

sjonssøknader.91 Disse temaene vurderes opp mot produksjonskostnader og produksjonspo-

tensialet for de ulike områdene ved NVEs utpeking av de mest egnede områdene. Denne 

gjennomgangen av berørte interesser av vindkraftanlegg, samt NVEs vektlegging av de ulike 

interessene i områdeutpekingen, sier noe om hvilke interesser NVE anser som særlig relevan-

te i den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen etter energiloven § 1-2. Videre gir det en 

pekepinn på hvordan NVE vil kunne avveie de negative miljø- og samfunnsvirkningene av et 

vindkrafttiltak opp mot de økonomiske fordelene av et omsøkt vindkraftanlegg ved avgjørel-

sen av om konsesjon skal gis. Nasjonal ramme vil hverken direkte eller formelt foregripe den 

konkrete samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen av et vindkrafttiltak i konsesjonsspørsmå-

let, men vil kunne gi nyttige signaler og en pekepinn på hvordan NVE vil vurdere konkrete 

konsesjonssøknader i de utpekte områdene.  

 

Ved utpekingen av de mest egnede områdene for vindkraft vurderer NVE hvordan natur-

mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, forsvarets interesser, reiseliv, elektronisk kommu-

nikasjon, sivil luftfart, værradarer, naboer og diverse andre temaer berøres av vindkraftutbyg-

ging i analyseområdene.92 Utpekingen kan tyde på at disse interessene er vurdert og hensyn-

tatt ved utpekingen av de mest egnede områdene for vindkraft, og dermed at alle de sentrale 

interessene i den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen er vurdert og omtalt ved utpe-

kingen av de mest egnede områdene for vindkraftutbygging. Dette kan igjen tyde på at NVE i 

fremtidige konsesjonssaker vil anse de negative virkningene for nevnte interesser som mindre 

enn de positive fordelene ved vindkraftutbygging i de utpekte områdene.  

 

Utpekingen av de mest egnede områdene i nasjonal ramme kan imidlertid også tolkes slik at 

utpekingen ikke innebærer at NVE har tatt stilling til hvordan den samfunnsmessige rasjonali-

tetsvurderingen vil slå ut, men at utpekingen begrenser seg til å vise at konfliktnivået er mind-

re i de utpekte områdene enn i øvrige områder. Hvordan dette vil slå ut i konkrete konsesjons-

søknader vil man først få svaret på når konsesjonsmyndigheten gjenopptar konsesjonsbehand-

lingen.   

 

                                                 
91 NVE (2019) s. 31-91. 
92 Se temaene i NVE (2019) s. 87-88. 
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Vurderingene knyttet til de 13 utpekte mest egnede områdene for vindkraft kan tyde på at de 

mest sentrale samfunns- og miljøinteressene i konsesjonsvurderingen er hensynet til fugleliv, 

reindrift, friluftsliv og landskap, samt kulturminner og kulturlandskap.93 De utpekte områdene 

er imidlertid store, og det vil være forskjeller innad i områdene, hva gjelder berørte interesser 

og hvilken grad interessene blir berørt. Hvilke interesser som blir berørt, i hvilken grad de blir 

berørt, og hvordan dette skal avveies mot de økonomiske fordelene av et vindkraftverk må 

følgelig til syvende og sist alltid vurderes i sammenheng med et konkret konsesjonsvedtak.  

 

Rasjonalitetsvurderingen vil dermed se annerledes ut i forbindelse med en konkret konse-

sjonssøknad, da man gjennom konsesjonssøknaden og konsekvensutredningsprosessen knyttet 

til en konsesjonssøknad vil ha tilgang på konkrete anslag og estimater av hva investerings-

kostnadene ved prosjektet vil være, estimater over forventet vindkraftproduksjon, og utred-

ninger om hvordan berørte interesser i konsesjonsområdet vil påvirkes av vindkraftanlegget.94   

 

Nasjonal ramme gir dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere i den samfunnsmes-

sige rasjonalitetsvurderingen i forbindelse med en konkret konsesjonsbehandling, slik at kon-

sesjonsmyndigheten må foreta en fullverdig rasjonalitetsvurdering av et tiltak ved avgjørelsen 

av konsesjonsspørsmålet.95 Den innebærer likevel at NVE i konsesjonsspørsmålet har et ut-

gangspunkt for å vurdere den samfunnsmessige rasjonaliteten av et tiltak, og hvorvidt tiltaket 

er ønskelig. Videre vil potensielle utbyggere ha en overordnet pekepinn på hvor det vil være 

mulig å etablere mest mulig lønnsomme vindkraftverk med lavest mulig konfliktnivå, ved at 

NVE har foretatt overordnede vurderinger av hvor i landet det foreligger arealer med lavt 

konfliktnivå og godt potensiale for vindkraftutbygging. Dette vil kunne gjøre konsesjonspro-

sessen mer effektiv i tråd med formålet med nasjonal ramme, og vil kunne medføre at man 

unngår ressursbruk knyttet til vindkraftprosjekter som ikke fullføres. 

 

Avslutningsvis er det flere berørte interesser som er relevante i rasjonalitetsvurderingen som 

det ikke er mulig å vurdere overordnet i en nasjonal ramme, og som følgelig må vurderes 

konkret i konsesjonsvurderingen av et omsøkt vindkraftanlegg.  

 

Dette gjelder for nabovirkninger, herunder støy og skyggekast, lokale leve- og trekkområder 

for fugl, lokalt viktige friluftslivsområder og verdifulle landskap. Dette gjelder videre for lo-

kale reindriftsinteresser. Hensynet til samisk reindrift har vært et viktig hensyn å ivareta i na-

sjonal ramme. Ifølge fylkesmannsembetene vil vindkraftverk kunne ødelegge eller sterkt for-

ringe reindriftsinteressene i alle de analyserte områdene. Av den grunn må det etter NVEs syn 

                                                 
93 Se nærmere om vurderingene av de utpekte områdene i op. cit. s. 128-201. 
94 Se nærmere om konsekvensutredninger i kapittel 3.4. 
95 Dette samsvarer med NVEs eget syn på nasjonal ramme, se NVE (2019) s. VII og s. 215. 
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særskilt vurderes hvordan lokale reindriftsinteresser vil påvirkes av et konkret vindkraftverk 

gjennom grundige og omfattende konsekvensutredninger.96 Slike vurderinger kan bare gjen-

nomføres i forbindelse med et konkret vindkrafttiltak, og kan dermed ikke foretas i nasjonal 

ramme.  

 

De nærmere virkningene for de ulike relevante berørte interessene i rasjonalitetsvurderingen 

er utførlig redegjort for i nasjonal ramme, og samsvarer med de berørte interessene fremhevet 

ovenfor i kapittel 3.2.1.1.97 I kapittel 3.2.2.3 vil jeg gi en nærmere redegjørelse av enkelte 

sentrale miljø- og samfunnsinteresser som legges særlig vekt på i utpekingen av de mest eg-

nede områdene i nasjonal ramme, og som dermed vil kunne ha særlig betydning for konse-

sjonsvurderingene av fremtidige konsesjonssøknader. 

  

3.2.2.3 Nærmere om enkelte sentrale interesser i rasjonalitetsvurderingen 

Av berørte interesser har det i konsesjonssaker særlig vist seg problematisk hvordan forholdet 

til reindrift, og særlig samisk reindrift, skal vurderes og hensyntas i rasjonalitetsvurderingen.98 

I landets nordligste fylker drives det reindrift, og utmarksområdene i fylkene utgjør da viktige 

områder for reindriften. Utmarksområdene har verdier for reinbeitedistriktene som kalvings-

land, parringsland, flyttleier og oppsamlingsområder innenfor det utpekte området. Etable-

ringen av vindkraftanlegg i disse områdene er problematisk, da anleggene gjennomgående 

etableres i viktige områder for reindriften.99 NVE legger i nasjonal ramme til grunn at vind-

kraftverk både i anleggsperioden og i driftsperioden påvirker reinsdyr negativt.100 Det er sær-

lig hvordan kalvingsområder, reinbeitedistriktenes minimumsbeite samt flyttleier blir påvirket 

som vektlegges i konsesjonsvurderingen av NVE.101 Som eksempel på betydningen av rein-

drift i konsesjonsvurderingen, kan det vises til bakgrunnsnotatet for konsesjonsvedtaket Øy-

fjellet Vindpark, hvor det ble påvist at vindkraftanlegget ville påvirke Jillen-Njaarke reinbei-

tedistrikt negativt, men konsesjon likevel ble gitt på det vilkår at tiltakshaver i samarbeid med 

reinbeitedistriktet skulle utarbeide et forslag til avbøtende tiltak for reinbeitedistriktet.102 Kon-

sesjonsvedtaket i nevnte sak kan tyde på at så lenge de økonomiske forutsetningene for et 

vindkraftanlegg er gode, vil ikke det faktum at tiltaket medfører omfattende negative konse-

kvenser for reindriftsnæringen være av avgjørende betydning.    

                                                 
96 Op. cit. s. 127. Hvordan de spesielle forholdene i reindriften påvirker konsesjonsbehandlingen etter energilo-

ven § 2-1 er utførlig behandlet i Dalen (2015), herunder de særlige kravene knyttet til konsultasjonsrett, inn-

sigelsesrett og klagerett.  
97 Loc. cit.  
98 Se nærmere om reindrift i op. cit. s. 56-60. 
99 Loc. cit.  
100 Op. cit. s. 58. 
101 Loc. cit.  
102 Se NVE (2014a) s. 26 og s. 45-46. 
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I utpekingen av de mest egnede områdene har NVE lagt stor vekt på reindrift, og særlig sa-

misk reindrift, og i stor grad unntatt arealer hvor kalvingsområder, minimumsbeiter og flytt-

leier inngår. I de utpekte områdene hvor det likevel vil medføre negative virkninger for rein-

driften, har NVE lagt vekt på at det innenfor de utpekte områdene vil være mulig å finne area-

ler hvor virkningene er begrenset.103 Dette illustrerer at Nasjonal ramme til en viss grad fore-

griper vurderingstemaene i konsesjonsspørsmålet, ved at NVE har foretatt en overordnet vek-

ting av reindriftsinteressene opp mot de økonomiske fordelene av et vindkraftanlegg i de ana-

lyserte områdene, hvor særlig de økonomiske fordelene ved vindkraftanlegg vil veie tyngre 

enn de negative virkningene for reindriftsnæringen. Det vil likevel være nødvendig å foreta en 

mer detaljert og grundig vurdering av konsekvensene for reindriftsnæringen i forbindelse med 

et konsesjonsvedtak. I en slik konkret vurdering vil man ha bedre kunnskap om hvordan rein-

driften påvirkes i det aktuelle konsesjonsområdet.   

 

Friluftsliv er en annen viktig berørt interesse i konsesjonsvurderingen av et vindkraftanlegg. 

Vindkraftverk påvirker friluftsliv i form av arealinngrep som endrer områdetypen, og gjen-

nom støy og visuelle virkninger.104 I friluftsområder med urørt preg og store opplevelseskvali-

teter, vil alltid vindkraftverk medføre negative virkninger for friluftslivet i området.105 Fri-

luftsliv vurderes særlig i sammenheng med landskap.106 NVE definerer landskapsbegrepet 

som «et konkret geografisk område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av på-

virkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer».107 NVEs vurdering 

ved utpekingen av de mest egnede områdene viser at det er særlig i betydningen som frilufts-

områder at landskap vektlegges. Vurderingene viser videre at hensynet til friluftsliv sjelden 

vil veie tyngst i konsesjonsvurderingen, med mindre områdene er vernet etter naturmangfold-

lovens bestemmelser.108 NVE har likevel ekskludert mange viktige friluftsområder, herunder 

områder hvor DNT har sitt løype og hyttenett. Dette kan tyde på at så lenge utbyggere unngår 

de mest sentrale friluftsområdene knyttet til DNTs hytte- og løypenett, vil friluftsinteressene 

og hensynet til landskap vike for de økonomiske fordelene ved et vindkraftanlegg.   

 

                                                 
103 Se eksempel i NVE (2019) s. 146. 
104 Op. cit. s. 52. 
105 Loc. cit.  
106 Op. cit. s. 53. 
107 Op. cit. s. 49. 
108 Se naturmangfoldlovens verneregler i loven §§ 33-51. 
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3.3 Naturmangfoldlovens krav til konsesjonsprosessen 

3.3.1 Overordnet om naturmangfoldlovens innvirkning på konsesjonsprosessen 

Etter naturmangfoldloven § 7 første punktum skal prinsippene i loven §§ 8 til 12 «legges til 

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet». Etter annet ledd skal vurde-

ringen fremgå av forvaltningens beslutning. NVE (evt. OED som klageinstans) sitt konse-

sjonsvedtak etter energiloven § 3-1 utgjør utøvelse av offentlig myndighet, noe som innebærer 

at konsesjonsmyndigheten må foreta vurderinger av prinsippene i §§ 8-12, og vurderingene 

må fremgå enten av vedtaket eller bakgrunnsnotatet.109   

 

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er et faglig råd, og utgjør ikke utøvelse av of-

fentlig myndighet, jf. drøftelsen om rammens rettslige plassering ovenfor i kapittel 2.4. Prin-

sippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er dermed ikke pliktige retningslinjer for nasjonal 

ramme. De vil likevel komme inn som retningslinjer ved et konsesjonsvedtak, og NVE har av 

den grunn anvendt prinsippene ved utarbeidelsen av sitt forslag.110 Det er derfor av interesse å 

se nærmere på prinsippenes innhold, og hvordan Nasjonal ramme forholder seg til prinsippe-

ne.   

 

I odelstingsproposisjonen er det nærmere presisert hva det innebærer at prinsippene i natur-

mangfoldlovens bestemmelser utgjør retningslinjer, hvor det på s. 378 uttales at «prinsippene 

ikke trenger å være utslagsgivende for resultatet i enhver sak», og andre mer tungtveiende 

hensyn kan komme inn og være avgjørende i den enkelte sak.111 Videre heter det at «Den 

samlede forvaltningen av naturmangfoldet må imidlertid være i samsvar med retningslinje-

ne»112. Uttalelsen viser at miljøhensynene som naturmangfoldloven beskytter ikke nødven-

digvis er avgjørende ved utøvelsen av offentlig myndighet, noe som tydelig kommer frem ved 

konsesjonsbehandlingen av vindkraftanlegg. Ved konsesjonsvedtak for å drive vindkraftan-

legg vil for eksempel hensynet til økt fornybar kraftproduksjon og de samlede positive øko-

nomiske fordelene ved tiltaket kunne veie tyngre enn de negative virkningene for miljøet til-

taket medfører. 

 

Naturmangfoldloven oppstiller dermed bare en plikt til å vurdere virkningene et tiltak vil ha 

for naturmangfoldet, men utgjør ingen rettslig skranke for konsesjonsmyndighetens vedtaks-

kompetanse. Denne tolkningen samsvarer med drøftelsen i Aamdal Lundgaard (2017) på s. 

79-90, som utførlig drøfter prinsippenes rettslige betydning og kommer til samme konklusjon. 

                                                 
109 Hvilke krav naturmangfoldloven stiller til utredningsprosessen forut for et konsesjonsvedtak og til selve kon-

sesjonsvedtaket er utførlig behandlet i Aamdal Lundgaard (2017).  
110 NVE (2019) s. 3. 
111 Ot.prp. nr.52 (2008-2009) s. 378. 
112 Loc. cit.  
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Han poengterer at prinsippene har liten praktisk selvstendig betydning for et konsesjonsved-

tak, da konsesjonsmyndigheten og domstolene behandler saker enkeltvis. Konsesjonsmyndig-

heten og domstolene har dermed ingen mulighet til å kontrollere at den samlede forvaltningen 

er i tråd med retningslinjene, noe som er uheldig og vil kunne bidra til å undergrave verne- og 

ivaretakelseshensynene som naturmangfoldloven bygger på.113 

 

Et eksempel på at miljøhensyn og vurderingene etter naturmangfoldloven ikke ble avgjørende 

for konsesjonsvedtaket, er kraftlinjevedtaket OED Hardanger Sima –Samnanger.114 Tiltaket 

gjaldt et 420 Kv transportnett og ikke et vindkrafttiltak som denne oppgaven gjelder. Vurde-

ringstemaet etter energiloven § 3-1 er det samme uavhengig av hva slags energianlegg det er 

tale om, slik at kraftlinjevedtaket er relevant også for vurderinger av vindkraftkonsesjoner. 

OED la i vedtaket til grunn at tiltaket ville ha betydelig negativ virkning på flere fuglearter, 

inkludert rødlistede fuglearter, men hensynet til forsyningssikkerhet veide tyngre i konse-

sjonsvurderingen.115 Vedtaket illustrerer at så lenge konsesjonsmyndigheten har foretatt vur-

deringer etter bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12, vil ikke det at et tiltak etter ener-

giloven § 3-1 vil kunne føre til skade i strid med naturmangfoldloven §§ 8-12 nødvendigvis 

være avgjørende for konsesjonsvedtaket.  

 

NVE legger i konsesjonspraksis til grunn at vurderingstemaene og formålet i naturmangfold-

loven er ivaretatt gjennom konsesjonsprosessens krav til melding, konsekvensutredninger, 

tematiske konfliktvurderinger, høringer og fastsettelse av vilkår om avbøtende tiltak etter 

energiloven § 3-5.116 

 

Bestemmelsene i naturmangfoldloven innebærer følgelig at konsesjonsmyndigheten i konse-

sjonsvedtaket, eventuelt i bakgrunnsnotatet, må vise at vurderingstemaene og avveiningene 

etter naturmangfoldloven § 8-12 er vurdert. NVE anser likevel ikke bestemmelsene for å opp-

stille selvstendige krav til konsesjonsprosessen og konsesjonsvedtaket, utover det som følger 

av de øvrige kravene i konsesjonsprosessen, herunder konsekvensutredninger og det alminne-

lige forvaltningsrettslige utredningskravet i forvaltningsloven § 17. NVE må likevel i konse-

sjonsvedtaket vise at naturmangfoldlovens bestemmelser er vurdert. 

 

Dersom konsesjonsmyndigheten ikke har foretatt de pliktige vurderingene etter naturmang-

foldloven §§ 8-12, kan det stilles spørsmål om det medfører at vedtaket er ugyldig og en om-

gjøringsplikt for konsesjonsmyndigheten etter de alminnelige forvaltningsrettslige ugyldig-

                                                 
113 Aamdal Lundgaard (2017) s. 80-81, med videre henvisning til Backer (2010) s. 85 og Winge (2013) s. 267. 
114 Vedtaket er omtalt i Winge (2013) s. 268 og Backer (2010) s. 86. 
115 Olje- og energidepartementet (2010) s. 54-55. 
116 NVE (2012a) s. 76. Se videre i Multiconsult (2012) s. 45 og i Aamdal Lundgaard (2017) s. 27.  
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hetsreglene. Lundgaard tar opp spørsmålet på s. 101-112, og konkluderer med at ettersom 

prinsippene i §§ 8-12 kun er retningslinjer for skjønnsutøvelsen til konsesjonsmyndigheten, 

kan det «ikke oppstilles noe klart utgangspunkt om at en overtredelse medfører en omgjø-

ringsplikt for energimyndighetene».117 Konklusjonen samsvarer med NVEs vurderinger i 

konsesjonspraksisen nevnt over og er godt begrunnet. Jeg slutter meg følgelig til Lundgaards 

konklusjon.  

 

I det følgende vil jeg gjøre rede for de nærmere kravene til konsesjonsprosessen som oppstil-

les i naturmangfoldloven §§ 8-12, og hvordan Nasjonal ramme behandler disse vurderingste-

maene (se nedenfor i kapittel 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5 og 3.3.6).118  

 

3.3.2 Kravet om kunnskapsgrunnlag om virkningene av et vindkrafttiltak  

Naturmangfoldloven § 8 første punktum oppstiller et krav om at offentlige beslutninger som 

berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på «vitenskapelig kunnskap om 

arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av på-

virkninger». Av første ledd annet punktum fremgår det at kravet til kunnskap ikke er absolutt, 

men skal «stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».   

 

Et konsesjonsvedtak for å etablere og drifte et vindkraftanlegg er en beslutning som berører 

og påvirker naturmangfoldet, da etableringen av konsesjonsanlegget vil medføre et inngrep i 

naturmangfoldet i konsesjonsområdet.119   

 

Kravet til kunnskap sikter både til kunnskap som er tilgjengelig, og kunnskap som må frem-

skaffes.120 Med det siktes det ifølge forarbeidene til «innhenting av eksisterende kunnskap 

som er vanskelig tilgjengelig eller ikke kjent for forvaltningsmyndigheten, og ny kunn-

skap».121 Første ledd annet punktum synliggjør de motstridende hensyn mellom kostnadene 

ved å fremskaffe et vitenskapelig beslutningsgrunnlag og hensynet til sakens karakter og mu-

lige miljøpåvirkning, og viser at kravet til innhenting av kunnskap ikke er absolutt.122  

 

At kunnskapen skal være vitenskapelig innebærer at den skal være «objektiv og etterprøvbar». 

Kunnskapen kan være basert på funn eller observasjoner, men også baseres på alminnelig 

                                                 
117 Aamdal Lundgaard (2017) s. 111. 
118 Kravene som naturmangfoldloven §§ 8-12 stiller til konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjekter og hvor-

dan disse anvendes i konsesjonspraksis er behandlet i detalj i Aamdal Lundgaard (2017) s. 27-70. 
119 Se legaldefinisjonen av «naturmangfold» i naturmangfoldloven § 3 bokstav i.  
120 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 379. 
121 Loc. cit.  
122 Loc. cit. 
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kunnskap om biologi, kjemi, økologi eller fysikk.123 Kravet til vitenskapelig kunnskap gjelder 

etter ordlyden bare «så langt det er rimelig», og utgjør følgelig ikke et minstekrav for hvilken 

kunnskap konsesjonsmyndigheten kan ta i betraktning.124 

 

Kravet til kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand 

må videre tolkes i lys av forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter i naturmang-

foldloven §§ 4 og 5.125 Sistnevnte bestemmelser stiller krav til at økosystemer og artenes øko-

logiske funksjonsområder ivaretas så langt det anses rimelig og nødvendig.126 Et vindkraftan-

leggs påvirkning på arters bestandssituasjon og naturtypers tilstand og utbredelse må ses i lys 

av den samlede tilstand for en art, bestand eller naturtype, noe som også kommer til uttrykk i 

naturmangfoldloven § 10.127 

 

Forarbeidene presiserer at det med «sakens karakter» i første ledd annet punktum siktes til 

«omfanget av virksomheten, graden av profesjonalitet, om det er tale om store økonomiske 

interesser og om det er en kortvarig eller permanent påvirkning».128  

 

Konsesjonspliktige vindkraftanlegg utgjør omfattende tiltak, drevet av profesjonelle utbygge-

re av stor økonomisk verdi. Som følge av vindkraftanleggenes konsesjonsperiode på over 20 

år er påvirkningene og inngrepene i naturen varige. Dette taler for strenge krav til innhenting 

av vitenskapelig kunnskap om tiltakets virkninger for naturmangfoldet. Slike krav stilles 

gjennomgående gjennom krav om konsekvensutredninger. Bestemmelsen oppstiller mer 

konkrete krav til hva som skal inngå i konsekvensutredningen enn det som fremgår av for-

skrift om konsekvensutredninger § 21, og vil dermed kunne ha selvstendig betydning for kon-

sesjonsvurderingene.129 

 

NVE uttaler i nasjonal ramme at det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget om virkningene av 

vindkraftutbygging er utarbeidet etter kravene i naturmangfoldloven § 8.130 Det oppdaterte 

kunnskapsgrunnlaget bygger på eksisterende kunnskap og erfaringer fra gitte konsesjoner og 

eksisterende vindkraftanlegg, forskningsartikler og litteratur om hvilke virkninger vindkraft-

utbygging har for miljøinteressene.131 Kunnskapsgrunnlaget er dermed innhentet i tråd med 

                                                 
123 Loc. cit.  
124 Aamdal Lundgaard (2017) s. 31. 
125 Aamdal Lundgaard (2017) s. 28. 
126 Loc. cit.  
127 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 380. Bestemmelsen behandles nedenfor i kapittel 3.3.4. 
128 Loc. cit.  
129 Aamdal Lundgaard (2017) s. 36-37. 
130 NVE (2019) s. 3. 
131 Op. cit. s. 4. 
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kravene til vitenskapelig kunnskap. For fremtidige konsesjonssaker vil da vurderingene av et 

konkret vindkraftanleggs virkninger for arters bestandssituasjon, samt naturtypers utbredelse 

og økologiske tilstand kunne ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget i nasjonal ramme. Dette 

vil kunne bidra til mer effektiv behandling av konsesjonssøknader og mindre ressursbruk 

knyttet til innhenting av kunnskap om et vindkraftanleggs miljømessige virkninger, da slike 

opplysninger allerede er samlet i kunnskapsgrunnlaget. Det vil likevel fortsatt være nødvendig 

med innhenting av vitenskapelig kunnskap om hvordan påvirkningen i det konkrete konse-

sjonsområdet vil være, særlig hva gjelder mer inngående kunnskap om de lokale påvirkninge-

ne i konsesjonsområdet.  

 

3.3.3 Føre-var-prinsippet 

Naturmangfoldloven § 9 fastsetter føre-var-prinsippet ved beslutningstaking som kan påvirke 

naturmangfoldet. Etter bestemmelsens første punktum skal det ved beslutningstaking uten 

tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger beslutningen kan ha for miljøet tas sikte på å 

«unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet».132 Etter annet punktum skal ikke mang-

lende kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å fatte vedtak når det fore-

ligger fare for irreversibel eller alvorlig skade på naturmangfoldet. Bestemmelsens annet 

punktum er ikke relevant for oppgavens problemstilling, og behandles ikke videre i oppgaven.  

 

Føre-var-prinsippet gjelder for tilfeller hvor man ikke har tilstrekkelig informasjon om vind-

krafttiltakets virkninger på naturmangfoldet ut ifra kravene i § 8, og innebærer at konsesjons-

myndigheten i slike tilfeller ikke kan bruke manglende kunnskap som argument for å gi kon-

sesjon.133 Bestemmelsen er dermed subsidiær til kravet til kunnskapsgrunnlag etter § 8 og 

kravene i forskrift om konsekvensutredninger.134    

 

Hva som omfattes av begrepet «alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet» avheng-

er ifølge forarbeidene av blant annet om skaderisikoen gjelder natur som fra før er truet eller 

sårbar og hvorvidt skaden er permanent eller midlertidig.135   

 

Prinsippet innebærer i første rekke at konsesjonsmyndigheten må utrede usikkerhet om et 

vindkraftverks virkninger for naturmangfoldet.136 Dersom man ikke klarer å fremdrive til-

strekkelig kunnskap om et vindkrafttiltaks innvirkning på naturmangfoldet, vil føre-var-

prinsippet kunne påvirke utfallet av konsesjonsvurderingen når tiltaket medfører en potensiell 

                                                 
132 Bestemmelsen er utførlig behandlet i Aamdal Lundgaard (2017) s. 37-44. 
133 Backer (2010) s. 97.  
134 Aamdal Lundgaard (2017) s. 39. 
135 Loc. cit. 
136 Aamdal Lundgaard (2017) s. 40. 
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fare for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Prinsippet tilsier i slike tilfeller at 

konsesjonsmyndighetene avslår søknaden.137  

 

Prinsippet synes likevel ikke å være avgjørende i konsesjonsspørsmålet, noe konsesjonsvedta-

ket for Tellenes vindkraftverk illustrerer.138 I bakgrunnen for vedtaket uttalte NVE at det 

forelå betydelig usikkerhet knyttet til virkningene for Hubro i konsesjonsområdet, men ville 

ikke pålegge tiltakshaver å foreta tilleggsutredninger.139 NVE uttalte videre at føre-var prin-

sippet ville vektlegges i konsesjonsavgjørelsen.140 På tross av usikkerheten om virkningene 

for Hubro ble likevel vindkraftanlegget gitt konsesjon.141 Saken illustrerer at føre-var-

prinsippet vil ha liten selvstendig betydning for konsesjonsvedtaket utover at usikkerhet knyt-

tet til et tiltaks virkninger må belyses i konsesjonsprosessen.142  

 

Hva gjelder forholdet mellom føre-var-prinsippet og nasjonal ramme, uttaler NVE at rammen 

inneholder et oppdatert kunnskapsgrunnlag med virkninger av vindkraftutbygging, og at det 

er samlet inn og benyttet eksisterende informasjon om viktige verdier i de analyserte område-

ne i tråd med prinsippets krav etter § 9. Føre var-vurderinger er lagt til grunn både i temarap-

portene og i områdeanalysene i nasjonal ramme. Den er dermed utarbeidet i overenstemmelse 

med kravene etter § 9.143  

 

Ved behandlingen av fremtidige konsesjonssøknader vil det likefult være nødvendig å foreta 

føre-var-vurderinger av virkningene i det konkrete konsesjonsområdet, da vurderingene i na-

sjonal ramme er overordnede og generelle. I en konkret konsesjonsavgjørelse vil konsesjons-

myndigheten gjennom utredningsprosessen ha mer detaljert kunnskap om virkningene av til-

taket, og dermed et bedre grunnlag for å vurdere om det fortsatt foreligger usikkerhet knyttet 

til miljømessige virkninger som tilsier at konsesjon ikke gis.  

 

3.3.4 Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning 

Naturmangfoldloven § 10 oppstiller krav til vurderingen av hvordan et vindkraftanlegg vil 

påvirke et økosystem.144 Vurderingen skal etter bestemmelsen ta utgangspunkt i den totale 

samlede belastningen som økosystemet vil bli utsatt for. Bestemmelsen fastsetter prinsippet 

                                                 
137 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381. 
138 Se NVE (2012b). 
139 Op. cit. s. 47 og Lundgaard s. 43. 
140 NVE (2012b) s. 47.  
141 Op. cit. s. 1. 
142 Se videre Aamdal Lundgaard (2017) s. 44. 
143 NVE (2019) s. 3. 
144 Se legaldefinisjonen av begrepet i naturmangfoldloven § 3 bokstav t.  
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om økosystemtilnærming og prinsippet om samlet belastning, og er utførlig behandlet av 

Lundgaard og Winge.145 

 

Prinsippet om økosystemtilnærming innebærer at økosystemet og det innbyrdes samspillet 

med det ikke-levende miljøet skal utredes.146 Lundgaard påpeker at prinsippet har liten betyd-

ning i konsesjonspraksis, hvor det gjennomgående vurderes virkningene for naturtyper og 

arter i konsesjonsområdet, men hvor vurderinger av påvirkninger på overordnet økosystemni-

vå ikke foretas.147  

 

I forarbeidene påpekes det at nye økosystempåvirkninger vurderes ut fra en helhetsvurdering 

på bakgrunn av den belastningen som allerede er skjedd gjennom andre påvirkninger, samt  

«i lys av muligheten for flere påvirkninger av samme art senere, eller for andre frem-

tidige påvirkninger som sammen med den foreliggende påvirkningen kan gi en uøns-

ket virkning på mangfoldet».148  

Dette innebærer at vurderingen av tiltakets innvirkning på naturmangfoldet må ta utgangs-

punkt i en helhetsvurdering på bakgrunn av både den eksisterende påvirkningen, og summen 

av nåværende og ventelig fremtidig påvirkning.149  

 

Et spørsmål i denne sammenheng er om konsesjonsmyndighetens vurdering av påvirkninger 

bare gjelder påvirkninger fra elektriske anlegg, eller om det favner videre og gjelder uavheng-

ig av tiltakstype. Naturmangfoldlovens formål om å verne om naturmangfoldet, samt uttalel-

ser i forarbeidene om at virkningene av en tiltakstype må ses i sammenheng med «andre på-

virkninger», tilsier at vurderingen av samlet belastning er tiltaksuavhengig.150 Dette støttes 

også av konsesjonspraksis. I Konsesjonsvedtaket for Kalvvatnan vindkraftanlegg vurderer 

NVE samlet belastning i konsesjonsområdet opp mot andre tiltak i konsesjonsområdet, herun-

der planlagt mineralutvinning og hytteutbygging.151 Vedtaket viser at vurderingen av samlet 

belastning må skje uavhengig av tiltakstype. Dette innebærer at også andre tiltak og påvirk-

ninger må tas i betraktning i vurderingen av samlet belastning. 

 

                                                 
145 Ot.prp.nr. 52 (2008-2009) s. 381 og Aamdal Lundgaard (2017) s. 45. Se nærmere om bestemmelsen i Aamdal 

Lundgaard (2017) s. 45-62 og Winge (2013) s. 80 og 261 flg.  
146 Aamdal Lundgaard (2017) s. 48. 
147 Op. cit. s. 49. 
148 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381. 
149 Backer (2010) s. 101. Se videre i Aamdal Lundgaard (2017) s. 52-58. 
150 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 104 og 381. Se også behandlingen i Aamdal Lundgaard (2017) s. 50-52. 
151 NVE (2014b) s. 29. Konsesjonsvedtaket ble påklaget og avslått av OED i vedtak av 11. november 2016.  



31 

 

Et annet spørsmål er hvor bredt vurderingene geografisk skal foretas. Lovens formål om å 

verne om naturmangfoldet og forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 tilsier at vurderingene av samlet 

belastning for økosystemet må ta utgangspunkt i belastningen som naturmangfoldet som hel-

het blir utsatt for, slik at virkningene på et økosystem må vurderes ut fra virkningene på lo-

kalt, regionalt og nasjonalt nivå. Lundgaard behandler spørsmålet utførlig, og konkluderer 

med at vurderingene må «være såpass grundige at det er mulig å vurdere vindkraftverkets 

betydning for forvaltningsmålene i nml. §§ 4 og 5 nås».152 Vurderingene av samlet belastning 

må følgelig vurderes utover virkningene i det enkelte konsesjonsområdet, slik at virkningene 

på regionalt og nasjonalt nivå også må belyses.  

 

Prinsippet om samlet belastning synes gjennomgående å være ivaretatt i kravene til konse-

kvensutredning.153 Som påpekt av Lundgaard og Winge, tyder praksis likevel på at det er 

vanskelig å foreta konkrete vurderinger og kartlegge virkningene av samlet belastning og 

økosystembelastning, særlig for vurderingene på et mer overordnet nivå.154 Konsesjonsvedta-

ket for Haram Vindkraftverk er illustrerende for hvordan prinsippet om samlet belastning 

vurderes i praksis.155  

 

I bakgrunnsnotatet for konsesjonsvedtaket uttaler NVE at det «er vanskelig metodisk å gjøre 

en vurdering av kumulative virkninger [samlet belastning-vurdering] for flere prosjekt og fle-

re vurderingstema», da det er utfordringer knyttet til å legge relevante forutsetninger til grunn 

for vurderingen, samt utfordringer ved etableringen av gode metoder for å vurdere samlet 

belastning av flere tiltak.156 Vedtaket viser utfordringene knyttet til å foreta konkrete vurde-

ringer av samlet belastning i vindkraftsaker. I vedtaket uttales det like fullt at konsesjonsmyn-

digheten har lagt til grunn en samlet vurdering av «visuelle virkninger og virkninger for fugl» 

for konsesjonsvedtaket.157 Uttalelsene kan tyde på at det er utfordrende å foreta presise og 

gode vurderinger av prinsippet om samlet belastning. Prinsippet synes å ha liten selvstendig 

betydning for et konsesjonsvedtak, utover at konsesjonsmyndigheten i vedtaket må vise at 

samlet belastning er vurdert. Det oppstiller ingen krav til det materielle innholdet i konse-

sjonsvedtaket utover dette.  

 

Prinsippene om samlet belastning og økosystemtilnærming er lagt til grunn for det oppdaterte 

kunnskapsgrunnlaget i nasjonal ramme. I det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er det gjennom-

                                                 
152 Aamdal Lundgaard (2017) s. 59. Se videre om vurderingstemaet i Op. cit. s. 58-61.  
153 Kravene til konsekvensutredning omtales nedenfor i kapittel 3.4. 
154 Aamdal Lundgaard (2017) s. 60-62, Winge (2013) s. 168-170.  
155 NVE (2008a) s. 87.  
156 Loc. cit.  
157 Loc. cit.  
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ført overordnede vurderinger av hvordan den samlede belastningen på økosystemene i de ut-

pekte områdene vil bli sett i lys av vindkraftutbygging. NVE har blant annet foretatt vurde-

ringer av den samlede bestandssituasjonen for ulike arter, foretatt en vekting av gjenværende 

sammenhengende områder med urørt preg, samt vurderinger av den samlede totale inngreps-

situasjonen for reinbeitedistriktene.158 NVE har dermed foretatt overordnede vurderinger av 

prinsippet om samlet belastning. I en konsesjonsbehandling vil dette danne utgangspunktet for 

NVEs vurderinger av et omsøkt prosjekt.  

 

NVE må likevel i en konsesjonsbehandling foreta mer detaljerte vurderinger av samlet belast-

ning for et konkret vindkraftanlegg, da områdevurderingene i nasjonal ramme er for generelle 

til å kunne utgjøre et endelig grunnlag for vurderingene av lokale virkninger i samlet belast-

ning-vurderingen. Utredningene i en konkret sak kan vise at virkningene for et økosystem, 

særlig på lokalt nivå er annerledes enn det som legges til grunn i nasjonal rammes generelle 

vurderinger. 

 

Prinsippet om samlet belastning stiller videre krav om at påvirkningen på naturmangfoldet må 

ses i lys av muligheten for ytterligere fremtidig påvirkning, som sett sammen med eksisteren-

de påvirkning, kan medføre en negativ virkning på naturmangfoldet. Prinsippet utgjør dermed 

et selvstendig argument for å ha en nasjonal ramme som ser de samlede utbyggingsmulighet-

ene og fremtidige vindkraftanlegg i sammenheng. Man vil da få en bedre måte å ivareta na-

turmangfoldet i vindkraftutbyggingssaker ved at en nasjonal overordnet plan belyser de totale 

potensielle virkningene av den samlede utbyggingen, og gir dermed en samlet overordnet hel-

hetlig regulering av den totale utbyggingen. Dette vil antagelig kunne gi en bedre regulering 

enn den fragmentariske konsesjonsbehandlingen som forholder seg til et enkelt vindkraftan-

legg og de lokale og dels regionale virkningene rundt vindkraftanlegget. Ved en slik enkeltvis 

konsesjonsbehandling risikerer man en gradvis nedbygging av utmarksområder, uten at na-

turmangfoldet blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte.  

 

3.3.5 Prinsippet om at kostnadene ved miljøskade bæres av tiltakshaver 

Etter naturmangfoldloven § 11 plikter tiltakshaver å dekke kostnadene ved å «hindre eller 

begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder», med mindre det anses «urimelig ut 

fra tiltakets og skadens karakter».  

 

Vindkrafttiltak medfører gjennomgående stor skade på naturmangfoldet, og bestemmelsen 

virker som retningslinje for å sette vilkår etter energiloven § 3-5 for konsesjon, hvorigjennom 

                                                 
158 NVE (2019) s. 34. 
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tiltakshaver pålegges å bære kostnadene ved avbøtende tiltak for å begrense miljøskadene ved 

tiltaket.  

 

Bestemmelsen oppstiller en plikt for tiltakshaver til å bære kostnadene ved forebyggende og 

gjenopprettende tiltak.159 Kostnadsansvaret for tiltakshaver gjør seg gjeldende når det forelig-

ger «risiko for eller har skjedd en «skade» på naturmangfoldet med mindre de forebyggende 

eller gjenopprettende tiltak gjennomføres».160 

 

I forarbeidene uttales det at det kan være «urimelig at private som gjennomfører tiltak som 

kommer samfunnet til gode, bærer alle kostnadene ved å avhjelpe miljøulempene» om urime-

lighetsbegrensningen ut fra tiltakets og skadens karakter.161 Ifølge Backer omfatter urimelig-

hetsbegrensningen en rekke momenter:  

«Størrelsen av tiltakshaverens investerings- eller driftsbudsjett for skadevoldende 

tiltaket, om virksomheten etter sin art har økonomisk evne til å dekke kostnadene, om 

skaden er typisk for slike tiltak, om skaden var vanskelig å forutse»162    

Vindkrafttiltak er store økonomiske prosjekter som gjennomgående innebærer en stor økono-

misk gevinst for tiltakshaveren. Utbyggerne er gjennomgående store selskaper med gode for-

utsetninger for å bære kostnadene ved avbøtende tiltak. Miljøskadene ved vindkraftutbygging 

er gjennomgående like og forutsigbare. Tiltakshaver bør følgelig bære kostnadene ved å av-

hjelpe miljøskadene. Dette skjer også i konsesjonene, hvorigjennom tiltakshaver plikter å 

istandsette konsesjonsområdet etter utløpet av konsesjonen dersom det ikke gis ny konsesjon, 

samt bære kostnadene ved å iverksette avbøtende tiltak for berørte interesser som følge av 

konsesjonsanlegget.163 

 

Om forholdet til § 11 skriver NVE i nasjonal ramme at det ved vurderinger av aktuelle avbø-

tende tiltak knyttet til vindkraftutbygging er lagt til grunn at tiltakshaveren skal dekke kostna-

dene ved avbøtende tiltak.164 Bestemmelsen har likevel størst betydning ved konsesjonsbe-

handlingen av konkrete vindkrafttiltak, da den gir hjemmel for å fastsette vilkår om avbøtende 

tiltak for tiltakshaver. Dette skyldes at det først ved behandlingen av et konkret prosjekt man 

har oversikt over hvilke virkninger vindkraftanlegget vil ha for naturmangfoldet, og følgelig 

vil ha grunnlag for å vurdere hvilke avbøtende tiltak som eventuelt bør stilles vilkår om i til-

                                                 
159 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 382. 
160 Loc. cit. 
161 Loc. cit. 
162 Backer (2010) s. 106. 
163 Se som eksempel NVE (2014a) s. 1 og s. 40.  
164 NVE (2019) s. 3. 
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fellene hvor det gis konsesjon. Slike vurderinger er ikke mulig å foreta i en overordnet nasjo-

nal ramme.   

 

3.3.6 Prinsippet om beste tilgjengelige teknikker og driftsmetoder og prinsippet om 

best lokalisering  

Naturmangfoldloven § 12 kombinerer to prinsipper: prinsippet om beste tilgjengelige teknik-

ker og driftsmetoder, og prinsippet om best lokalisering.165 Etter bestemmelsen skal det for å 

unngå eller begrense skade på naturmangfoldet tas utgangspunkt i «driftsmetoder og slik tek-

nikk og lokalisering» som ut fra en vurdering av «tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 

mangfoldet», samt «økonomiske forhold» gir de «beste samfunnsmessige resultater».  

 

Best mulig lokalisering vil innebære at man plasserer vindkraftanlegget, herunder vindturbi-

nene og tilhørende elektriske installasjoner, slik at det gir minst mulig skade på naturmang-

foldet i konsesjonsområdet.166 Vern av naturmangfoldet ved lokalisering må imidlertid av-

veies mot økonomiske forhold, og gjennomgående viser konsesjonspraksis at de økonomiske 

hensynene tillegges størst vekt i en slik avveining.  

 

Bestemmelsen innebærer at konsesjonsmyndigheten ved vurderingen av en konsesjonssøknad 

må vurdere om det omsøkte prosjektets lokalisering gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Dette er sentrale vurderingstemaer etter energiloven § 3-1 jf. § 1-2, slik at bestemmelsen an-

tagelig vil ha liten selvstendig betydning utover at tiltakshaver må dokumentere og begrunne 

sitt valg av lokalisering og driftsmetoder. Konsesjonsmyndigheten vil her være prisgitt til-

takshavers dokumentasjon av alternative lokasjoner og driftsmetoder, ettersom konsesjons-

myndigheten i liten grad vil overprøve vurderingene etter naturmangfoldloven § 12.  

 

Dette kommer tydelig frem i konsesjonsvedtaket for Raskiftet vindkraftverk, hvor NVE utta-

ler at det er tilstrekkelig at tiltakshaver begrunner valget av planområdet.167 NVE uttaler vide-

re at en «utredning av de alternative områdene som ikke er valgt vil etter NVEs vurdering 

være kostbart og lite hensiktsmessig».168 Saken illustrerer at prinsippet om beste lokalisering 

har dermed liten selvstendig betydning i en konkret konsesjonsvurdering. Konsesjonsmyndig-

heten begrenser seg til å vurdere tiltakshavers valgte lokasjon.  

 

Ifølge NVE utgjør hele arbeidet med nasjonal ramme i realiteten en § 12-vurdering ved at 

rammen peker ut de områdene som etter NVEs vurderinger er mest egnet for vindkraftutbyg-

                                                 
165 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 382. 
166 Op. cit. s. 382-383. 
167 NVE (2014c). 
168 Op. cit. s. 40. 
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ging.169 Den vil dermed kunne gi tiltakshavere en pekepinn på hvor de beste lokasjonene for 

vindkraftutbygging i Norge er, og vil samtidig kunne medføre strengere krav til utredning av 

valgte lokasjoner, særlig dersom valgte lokasjon avviker fra de utpekte områdene i nasjonal 

ramme. For konsesjonssøknader innenfor de utpekte områdene vil nasjonal ramme kunne føre 

til at konsesjonssøknadene blir mindre ressurskrevende, da det allerede er foretatt overordne-

de vurderinger av det valgte konsesjonsområdet som tilsier at forholdene ligger godt til rette 

for ytterligere vindkraftutbygging.  

 

3.3.7 Oppsummering 

Fremstillingen i dette kapittelet har vist at selv om prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 

ikke utgjør pliktige hensyn ved utarbeidelsen av nasjonal ramme, har NVE utarbeidet den i 

overensstemmelse med bestemmelsene. Bestemmelsene stiller krav til utredning og belysning 

av hvilke virkninger et vindkrafttiltak vil ha for naturmangfoldet, men utgjør ingen rettslig 

skranke for konsesjonsmyndigheten. Konsesjonsmyndigheten legger til grunn at vurderings-

temaene i bestemmelsene og lovens formål er ivaretatt gjennom den ordinære konsesjonspro-

sessen.  

 

Nasjonal ramme ivaretar kravene til vitenskapelig kunnskapsgrunnlag etter naturmangfoldlo-

ven § 8 gjennom kunnskapsgrunnlaget. Føre-var-vurderinger etter § 9 er lagt til grunn i tema-

rapportene i rammen, samt ved utpekingen av de mest egnede områdene for vindkraftutbyg-

ging. Kunnskapsgrunnlaget bygger videre på en økosystemtilnærming og vurdering av samlet 

belastning etter § 10. § 11 er ivaretatt ved at tiltakshaver må bære kostnadene ved avbøtende 

tiltak. Avslutningsvis er hele arbeidet med nasjonal ramme en vurdering av best lokalisering 

etter § 12, ved at NVE peker ut områdene som er mest egnet for vindkraftutbygging i Norge.  

 

3.4 Krav om gjennomføring av konsekvensutredninger som 

konsesjonskriterium  

3.4.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for de sentrale kravene til vurderinger og undersøkelser av 

et vindkraftanleggs virkninger på miljø- og samfunnsinteresser som stilles i en konsekvensut-

redning, og gjøre rede for hvorvidt nasjonal ramme griper inn i disse vurderingene. Fremstil-

lingen vil ikke gi en fullstendig redegjørelse av reglene om konsekvensutredninger, men vil 

vise at mange av vurderingene og undersøkelsene av et vindkraftanleggs virkninger som fore-

tas i en konsekvensutredning også er foretatt i nasjonal ramme.  

 

                                                 
169 NVE (2019) s. 3. 
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Et spørsmål i denne sammenhengen er om undersøkelsene og vurderingene foretatt i nasjonal 

ramme ivaretar kravene til undersøkelser og vurderinger av et vindkraftanleggs virkninger i 

en konsekvensutredning, slik at det ved konkrete konsekvensutredninger i forbindelse med en 

konsesjonssøknad vil være tilstrekkelig å vise til vurderingene i nasjonal ramme.  

 

3.4.2 Konsesjonssøknad utløser krav om konsekvensutredning 

Det fremgår ikke uttrykkelig av energiloven § 3-1 og § 2-1 at gjennomføring av en konse-

kvensutredning utgjør et kriterium for konsesjon. Etter energiloven § 2-1 annet ledd skal 

imidlertid konsesjonssøknader som utløser plikt til å foreta konsekvensutredninger etter plan- 

og bygningsloven kapittel 14 legge ved konsekvensutredningen til konsesjonssøknaden.  

 

Reglene i plan- og bygningsloven kapittel 14 regulerer konsekvensutredninger etter annen 

lovgivning som kan «få vesentlige virkninger for miljø og samfunn», jf. loven § 14-1 første 

ledd. Konsekvensutredninger har ifølge § 14-1 annet ledd til formål å sikre at «hensynet til 

miljø og samfunn blir tatt i betraktning» ved forberedelsen av et tiltak som kan få vesentlige 

konsekvenser for miljø og samfunn. Konsekvensutredninger sikrer dermed at berørte interes-

ser av et vindkrafttiltak tidlig i planleggingsfasen kan komme med innspill, slik at lokalise-

ring, utforming og etableringen av vindkraftanlegget skjer på best mulig måte.  

 

Med hjemmel i § 14-6 er det gitt utfyllende forskrift om konsekvensutredninger, som blant 

annet fastsetter hvilke tiltak som er omfattet av kravene til konsekvensutredninger.170 Etter 

forskriften § 7 første ledd bokstav a skal tiltak som behandles etter energiloven og er opplistet 

i forskriften vedlegg II alltid konsekvensutredes. Konsesjonspliktige vindkraftanlegg etter 

energiloven § 3-1 er omfattet av vedlegg II punkt 3 bokstav i, og utløser krav om konsekvens-

utredning. Konsekvensutredning er følgelig et kriterium for konsesjon etter energiloven § 3-1.  

 

Hverken plan- og bygningsloven, lovens forarbeider eller forskrift om konsekvensutredninger 

gir en legaldefinisjon på hva en konsekvensutredning er. Ifølge Backer sikter begrepet til en 

systematisk klarlegging av et tiltaks konsekvenser, særlig med tanke på tiltakets miljøvirk-

ninger.171 Hva det siktes til med begrepet konsekvensutredninger kan variere. Konsekvensut-

redninger brukes i tre henseender: Om utredningsprosessen som reglene om konsekvensut-

redninger legger opp til, om de påviste resultatene av utredningsprosessen, og om selve do-

kumentet som sammenfatter resultatene.172 I det følgende bruker jeg konsekvensutredninger i 

de to første betydningene, da det er vurderingstemaene og utredningskravene i konsekvensut-

redningene som er sentralt for oppgaven.  

                                                 
170 Forskrift om konsekvensutredninger av 2017. 
171 Backer (2012) s. 144. 
172 Loc. cit. 
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Reglene om konsekvensutredninger sikrer at berørte interesser tidlig kommer inn i planleg-

gingsfasen av et prosjekt, slik at tiltakshaver og konsesjonsmyndighetene i størst mulig grad 

kan ivareta hensynet til berørte interesser av tiltaket. Av begrunnelsen for konsesjonsvedtaket 

skal det etter plan- og bygningsloven § 14-3 fremgå hvordan virkningene av søknaden og inn-

komne uttalelser er vurdert, samt betydningen de er tillagt ved vedtaket. I konsesjonsproses-

sen skjer dette i bakgrunnsnotatet til konsesjonsmyndigheten.173  

 

En konsekvensutredning etter energiloven § 2-1 annet ledd oppfyller de nærmere kravene til 

vurdering av virkninger for naturmangfoldet av et vindkrafttiltak etter naturmangfoldloven §§ 

8-12.174 Naturmangfoldlovens bestemmelser har dermed liten selvstendig betydning for ut-

redningsprosessen, annet enn at de stiller krav om at virkningene på naturmangfoldet må syn-

liggjøres ved at virkningene må fremgå av konsesjonsvedtaket.  

 

I det følgende vil jeg gå nærmere inn på utredningsprosessen og peke på de konkrete utred-

ningskravene som stilles i en konsekvensutredning (kapittel 3.4.3). Deretter vil jeg se nærme-

re på hvorvidt undersøkelsene og vurderingene foretatt i nasjonal ramme ivaretar kravene til 

en konsekvensutredning (kapittel 3.4.4). 

 

3.4.3 Nærmere om utredningskravene i en konsekvensutredning 

Utgangspunktet etter forskriften § 17 første ledd er at konsekvensutredningens innhold og 

omfang skal tilpasses det aktuelle tiltaket, og være relevant for beslutningene som skal tas. 

Etter annet ledd skal konsekvensutredningen ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig infor-

masjon, og ved manglende informasjon om sentrale forhold, skal informasjon innhentes.175 

Bestemmelsen er i overensstemmelse med informasjonskravet etter naturmangfoldloven § 

8.176 I forskriften §§ 19-21 angis det nærmere kravet til konsekvensutredningens innhold. 

 

Etter § 19 skal konsekvensutredningen inneholde en beskrivelse av tiltaket. Beskrivelsen om-

fatter blant annet tiltakets fysiske egenskaper, lokalisering og arealbehov i både bygge- og 

driftsfasen (bokstav a), de viktigste trekkene ved tiltakets driftsfase, herunder tiltakets energi-

løsninger, transportbehov og type og mengde naturressurser som vil bli brukt (bokstav b). 

Videre skal beskrivelsen av tiltaket angi et anslag over type og mengde avfall, reststoffer, 

                                                 
173 Se som eksempel ovenfor nevnte NVE (2014c). 
174 Bestemmelsenes krav til utredningen er beskrevet ovenfor i kapittel 3.3. 
175 NVE har utarbeidet en rekke veiledere for ulike temaer i en konsekvensutredning av vinkrafttiltak. Se NVE 

(2007), NVE (2008b), NVE (2014d), NVE (2015).  
176 Informasjonskravet er omtalt i kapittel 3.3.2. 
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utslipp og forurensning som vil produseres i bygge- og driftsfasen (bokstav c), og avslut-

ningsvis hvor sårbart tiltaket er for klimaendringer og naturfarer (bokstav d).   

 

Vindkraftanleggets tiltakshaver plikter videre etter § 19 annet ledd å redegjøre for relevante 

og realistiske alternativer til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som 

forslagsstilleren har vurdert. Tiltakshavers valg av alternativ skal etter bestemmelsen begrun-

nes og vurderes opp mot de ulike alternativene. I praksis skjer dette ved at tiltakshaver uttaler 

at ulike alternativer er vurdert, og gir en begrunnelse for hvorfor valgte løsning gir den beste 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten og beste løsning. Denne vurderingen overprøves ikke av 

konsesjonsmyndigheten.177 

 

Helt sentralt i konsekvensutredningen er kravet om at tiltakshaver skal identifisere og beskri-

ve faktorene som kan bli påvirket av tiltaket, samt vurdere vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, jf. forskriften § 21 første ledd. Beskrivelsen skal etter annet ledd omfatte alle virk-

ninger av tiltaket, herunder positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsik-

tige og langsiktige virkninger.  

 

Konsekvensutredningen skal videre gjøre rede for samlet virkning av tiltaket i lys av allerede 

gjennomførte, vedtatte og planlagte planer og tiltak i området som påvirkes av tiltaket, jf. § 21 

tredje ledd. Dette ivaretar kravet til vurdering av samlede belastninger etter naturmangfoldlo-

ven § 10.  

 

Bestemmelsen fastsetter uttrykkelig at hvis et tiltak berører reindriftsinteresser, skal virk-

ningene innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes. Dette har vist seg problematisk i 

mange vindkraftprosjekter, da vindkraftanleggene gjennomgående plasseres i utmarksområder 

som benyttes til beiteområder for reindrift, og hvor vindkraftanleggene forringer områdenes 

egenskap som beiteområder. Som eksempel kan nevnes vindkraftprosjektet Øyfjellet vindpark 

i Nordland, hvor det ble gitt konsesjon for å etablere vindkraftanlegget, men hvor tiltaket 

medfører store negative konsekvenser for reindriftsnæringens beitemuligheter, og hvor til-

takshaver ikke har kommet til enighet med reindriftsnæringen i området om avbøtende tiltak 

for reindriftsnæringen.178 Saken illustrerer problemene med å vurdere virkningene et vind-

krafttiltak har for reindriften i konsekvensutredninger.   

 

§ 21 opplister videre en lang rekke interesser som blir berørt av et tiltak og som følgelig må 

utredes i en konsekvensutredning. Dette gjelder blant annet for: Naturmangfold, økosystem-

                                                 
177 NVE (2014c) s. 40. Vedtaket er omtalt ovenfor i kapittel 3.3.6.  
178 Valio, Eira og Granefjell (2019). Vedtaket er omtalt ovenfor i kapittel 3.2.2.3. 
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tjenester, nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål, kulturminner og kulturmiljø, frilufts-

liv, landskap, forurensning, samisk natur- og kulturgrunnlag, transportbehov, energiforbruk 

og energiløsninger. En vurdering av hvilke virkninger et vindkraftanlegg vil ha på interessene 

opplistet i § 21 er helt sentralt i vurderingen av et tiltaks samfunnsmessige rasjonalitet etter 

energiloven § 1-2.179 Konsekvensutredningen vil dermed gi konsesjonsmyndigheten et best 

mulig grunnlag for å vurdere hvorvidt et tiltak oppfyller de materielle konsesjonskriteriene, og 

hvorvidt konsesjon skal gis.   

 

Samlet innebærer kravene til konsekvensutredning at tiltakshaver plikter å foreta en bred vur-

dering av hvilke virkninger et vindkraftanlegg vil ha for miljø og samfunn, samt gi en beskri-

velse av tiltakets nærmere utforming. Gjennom konsekvensutredningen belyses virkningene et 

vindkraftanlegg vil ha for relevante interesser som påvirkes av tiltaket, samt de sentrale vur-

deringstemaene i den samfunnsmessige rasjonalitetsvurderingen etter energiloven § 1-2.  

 

3.4.4 Nasjonal rammes behandling av utredningskravene 

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er et faglig råd som ikke er utarbeidet med 

hjemmel i en konkret lovbestemmelse. Forslaget faller følgelig utenfor anvendelsesområdet til 

forskrift om konsekvensutredninger. Det utløser ikke krav om konsekvensutredninger, etter-

som forslaget ikke er en utbyggingsplan etter plan- og bygningsloven, og heller ikke utgjør en 

utredning av utbygging av vindkraftverk.180 Reglene om konsekvensutredninger er dermed 

ikke bindende for nasjonal ramme.  

 

Plikten til å foreta en konsekvensutredning oppstår først i forbindelse med konsesjonssøknad 

etter energiloven § 2-1 annet ledd, og nasjonal ramme kan dermed ikke formelt foregripe ut-

redningene og vurderingstemaene i en konsekvensutredning. I forbindelse med en konsesjons-

søknad må det følgelig gjennomføres en fullverdig konsekvensutredning etter reglene om 

konsekvensutredninger.  

 

Gjennom arbeidet med nasjonal ramme har NVE likevel ivaretatt forskriftens formål om å 

sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og 

tiltak, og standard konsekvensutredningsmetodikk er benyttet i flere av de tematiske område-

analysene.181 Hvilken konkret betydning nasjonal ramme vil få for etterfølgende konsesjons-

utredning er usikkert.  

 

                                                 
179 Rasjonalitetsvurderingen er beskrevet i kapittel 3.2.1. 
180 NVE (2019) s. 3. 
181 Loc. Cit.  
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Beskrivelse av et konkret vindkraftanlegg etter kravene i forskrift om konsekvensutredninger 

§ 19 kan bare gjøres i forbindelse med et konkret vindkraftprosjekt, da det bare er i forbindel-

se med konsesjonssøknaden man vet hvordan vindkraftanleggets utforming vil være. Denne 

vurderingen kan ikke foregripes i nasjonal ramme. Nasjonal ramme vil dermed ikke ivareta 

kravene til beskrivelse av et vindkrafttiltak, og vil ikke gi tiltakshaver et grunnlag å beskrive 

det konkrete vindkraftanlegget ut fra.   

 

NVE har foretatt overordnede vurderinger av vurderingstemaene og virkningene for miljø- og 

samfunnsinteresser som utredes i en konsekvensutredning gjennom temarapportene i kunn-

skapsgrunnlaget. Slike vurderinger er også gjort ved beskrivelsen av berørte miljø- og sam-

funnsinteresser i de utpekte mest egnede områdene for vindkraftutbygging i nasjonal ram-

me.182 Når konkrete konsekvensutredninger skal gjennomføres i forbindelse med en konse-

sjonssøknad, vil tiltakshaver følgelig ha et utgangspunkt å vurdere virkningene av et vind-

kraftanlegg ut ifra.  

 

Dette vil samlet kunne gjøre utredningsprosessen mer effektiv og mindre ressurskrevende, 

ettersom mange av virkningene som skal utredes i en konsekvensutredning allerede er kjent. 

Kunnskapsgrunnlaget og de omtalte berørte interesser i NVEs utpeking av egnede områder vil 

videre kunne gjøre det lettere å peke på hvilke konsekvenser av vindkraftutbyggingen som 

den konkrete konsekvensutredningen må dokumentere og undersøke nærmere i forbindelse 

med en konsesjonssøknad. Slik sett kan nasjonal ramme til en viss grad sies å ivareta kravene 

til undersøkelser og vurderinger av et tiltaks virkninger i en konsekvensutredning.  

 

Forskjellen i detaljeringsgraden og perspektivet i nasjonal ramme sammenliknet med en kon-

kret konsekvensutredning av et vindkraftprosjekts virkninger medfører likevel at de konkrete 

vurderingene i en konsekvensutredning ikke kan foregripes i nasjonal ramme. Nasjonal ram-

me mangler videre kunnskap om et vindkraftanleggs virkninger på detaljnivået som kreves i 

forbindelse med en konkret konsesjonssøknad. Ved konkrete konsesjonssøknader må det føl-

gelig fortsatt foretas fullstendige konsekvensutredninger.   

 

4 Avslutning og rettspolitiske vurderinger 

4.1 Avslutning 

Formålet med oppgaven har vært å peke på hvilke føringer nasjonal ramme legger på konse-

sjonsprosessen, samt å se nærmere på hvorvidt den foregriper konsesjonsvurderingene etter 

energiloven § 3-1. Avhandlingen har gjennomgående vist at nasjonal ramme har en nær til-

                                                 
182 Temarapportene er behandlet i NVE (2019) s. 35-89. 



41 

 

knytning til konsesjonsprosessen og at vurderingene der i stor grad sammenfaller med vurde-

ringene etter konsesjonskriteriene ved avgjørelsen av om et tiltak skal gis konsesjon.  

 

Formelt sett er det klart at nasjonal ramme ikke foregriper konsesjonsvurderingene etter ener-

giloven § 3-1, og at en tiltakshaver ikke vil ha et rettskrav på konsesjon med grunnlag i ram-

men. I forbindelse med konsesjonssøknader vil det alltid måtte gjennomføres konsekvensut-

redninger, konkrete vurderinger av om tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt, og konkrete vur-

deringer av om NVE skal gi konsesjon til tiltakshaver. 

 

Nasjonal ramme var ment som en overordnet nasjonal vurdering av områders generelle egnet-

het for vindkraftutbygging i likhet med de tidligere Samlet plan for vassdrag, og var ikke til-

knyttet en konkret konsesjonsprosess. Arbeidet med en endelig nasjonal ramme for vindkraft 

ble til slutt skrinlagt av regjeringen. NVE har like fullt gjennomført et omfattende faglig ar-

beid med sitt forslag. Dette arbeidet foreligger selv om det videre arbeidet ble skrinlagt. Den-

ne faglige utredningen vil kunne virke inn på konsesjonsprosessen, selv om den formelt sett 

ikke binder konsesjonsmyndigheten.  

 

Ved utpekingen av de 13 mest egnede områdene for vindkraftutbygging er det foretatt vurde-

ringer av de sentrale konsesjonskriteriene etter energiloven § 3-1.183 Utpekingen bygger blant 

annet på vurderinger av konsesjonskriteriet etter energiloven § 1-2 og de sentrale vurderings-

temaene etter naturmangfoldloven.184 Formelt sett vil det ved fremtidig behandling av en kon-

sesjonssøknad måtte foretas nye konkrete vurderinger av om tiltaket oppfyller konsesjons-

kriteriene, og om tiltaket bør gis konsesjon. Vurderingene i nasjonal ramme kan likevel være 

illustrerende for hvordan disse vurderingene vil bli foretatt i en konkret konsesjonsprosess. 

Vurderingene av et konkret tiltak vil da i stor grad sammenfalle med vurderingene foretatt i 

nasjonal ramme. På denne måten foregriper den til en viss grad vurderingene av om et konkret 

tiltak oppfyller konsesjonskriteriene. 

 

For fremtidige konsesjonssøknader vil det videre for tiltakshavere være naturlig å søke om 

konsesjon for tiltak i de utpekte mest egnede områdene, siden det ut fra vurderingene foretatt i 

nasjonal ramme antagelig vil være størst mulighet for å få tilkjent konsesjon i disse områdene. 

På denne måten vil nasjonal ramme kunne legge føringer på konsesjonsprosessen, ved at den 

vil kunne virke styrende på hvor det søkes om konsesjon.  

 

                                                 
183 Se drøftelsene ovenfor i kapittel 3. 
184 Se nærmere i kapittel 3.2.2 og kapittel 3.3. 
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4.2 Rettspolitiske vurderinger 

I forbindelse med skrinleggingen av arbeidet med nasjonal ramme, uttalte Olje- og energimi-

nister Kjell-Børge Freiberg at regjeringen ikke vil legge til grunn de 13 utpekte områdene i 

fremtidig konsesjonsbehandling.185 Han uttalte videre at regjeringen vil gjennomgå konse-

sjonsprosessen og se på hvordan natur- og miljøhensyn kan ivaretas bedre i konsesjonsproses-

sen, se nærmere på kravene til detaljplan, og oppdatere retningslinjene for lokalisering av 

vindkraft.186 Konsesjonsbehandlingen av vindkraftanlegg vil ikke gjenopptas før dette arbei-

det er ferdigstilt.  

 

På tross av at kartet med de utpekte områdene ble skrinlagt av politiske grunner, mener NVE 

som faglig konsesjonsmyndighet at de utpekte områdene er de mest egnede områdene for vi-

dere vindkraftutbygging. Det er dermed uklart hvordan fremtidige konsesjonssøknader i de 

utpekte områdene vil bli behandlet når konsesjonsbehandlingen gjenopptas.  

 

Formelt vil ikke kartet med de 13 utpekte områdene være bindende ved fremtidig konsesjons-

behandling, og regjeringen vil ikke legge kartet med de utpekte områdene til grunn ved frem-

tidig konsesjonsbehandling.187 Hva dette innebærer er ikke presisert nærmere av regjeringen 

eller departementet. Regjeringen synes ikke å ha noen samlet overordnet plan for den videre 

konsesjonsbehandlingen, noe pressemeldingen og talen på energidagene viser.188 

 

Usikkerheten knyttet til hva som vil skje når det søkes om konsesjon for prosjekter innenfor 

de utpekte områdene når konsesjonsbehandlingen gjenopptas, vil da antagelig først kunne 

avklares når konsesjonsbehandlingen gjenopptas. Drøftelsen i kapittel 4.1 viser at NVE da 

antagelig vil anse tiltak i disse områdene som samfunnsmessig rasjonelle og ønskelige, og 

dermed gi de konsesjon, med mindre NVE får føringer på noe annet fra OED eller regje-

ringen. 

 

Skrinleggingen av nasjonal ramme har ført til at man ikke vil få en samlet overordnet nasjonal 

plan og ramme for videre vindkraftutbygging. Det store antallet konsesjonssøknader og kon-

sesjonsgitte tiltak som ikke har blitt gjennomført de siste årene, sett i sammenheng med den 

økende lønnsomheten av vindkraftprosjekter, viser etter min mening at det er et behov for en 

overordnet styring av vindkraftutbyggingen fremover. Nasjonal ramme ville gitt en slik sty-

ring, og ville antagelig virket på samme måte som de tidligere samlet plan for vassdrag virket 

for utbyggingen av vannkraft. Kritikken mot nasjonal ramme for vindkraft ville videre etter 

                                                 
185 Freiberg (2019). 
186 Ibid.  
187 Op. cit.  
188 Op. cit.  
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mitt syn vært mulig å imøtegå i en videre behandling av nasjonal ramme i OED ved å justere 

NVEs forslag til nasjonal ramme.  

 

Når regjeringen da har valgt å skrinlegge arbeidet med nasjonal ramme, medfører det at man 

antagelig heller ikke fremover vil ha noen overordnet kontroll og styring av vindkraftutbyg-

gingen når konsesjonsbehandlingen gjenopptas. Behovet for overordnet styring vil neppe bli 

mindre fremover. Svaret på hvordan den fremtidige konsesjonsbehandlingen og vindkraftut-

byggingen vil bli, får man imidlertid først når regjeringen er ferdig med å gjennomgå konse-

sjonsprosessen. En ting er sikkert etter at nasjonal ramme ble skrinlagt: Vindkraftutbygging 

vil neppe bli mindre kontroversielt fremover.  
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