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Storehei, Bjelkeberg og Oddehei vindkraftverk i Birkenes 
kommune – 
NVE’s overkjøring av lokaldemokratiet i vindkraftsaker.

Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes representerer omkring 450 
betalende medlemmer. Vi registrerer at NVE i det siste har endret tidligere 
praksis med at konsesjon til vindkraftverk betinger vertskommunens aksept og 
gitt konsesjon til enkelte vindkraftverk mot kommunestyrenes vilje. I Agder 
gjelder dette prosjektene i Birkenes og Åseral hvor det i begge tilfeller foreligger 
innsigelse fra kommunene. Det er svært mye kraftutbygging i Agder og ingen av 
prosjektene har innvirkning på forsyningssikkerheten i landsdelen. Det er også 
relativt små prosjekter som ikke vil ha avgjørende betydning for å oppnå 
nasjonale målsetninger. Vi mener derfor at OED må omgjøre NVE’s vedtak i disse 
sakene. 

Vi mener det er svært underlig og provoserende av NVE at de endrer praksis 
etter at FrP og Høyre kommer i regjering når de er fullstendig klar over disse 
partienes holdning til lokal bestemmelsesrett i slike saker. 
Vi vil i dette brevet vise at det er tverrpolitisk enighet om at kommunestyrenes 
vedtak skal ha avgjørende betydning i vindkraftsaker.

Det har vært vanlig praksis at NVE har tatt hensyn til hva kommunestyrene 
mener om konsesjonssøknad til vindkraftverk i hver enkelt kommune. 
Det finnes et tilfelle i Austevoll kommune hvor NVE gav konsesjon til Selbjørn 
vindkraftverk til tross for at kommunestyret i Austevoll gikk i mot. OED omgjorde 
NVE’s positive konsesjonsvedtak i vedtak av 6.februar 2009 med blant annet 
følgende uttalelse: «Olje- og energidepartementet vil påpeke at 
vertskommunens vurderinger av et vindkraftprosjekt vil veie tungt i 
konsesjonsmyndighetenes saksbehandling i den grad de er forenlige 
med statlig politiske målsetninger og helhetlige, sentrale 
energimessige vurderinger. 
En rekke vindkraftsaker er nå til behandling av 
konsesjonsmyndighetene. Et stort antall vindkraftanlegg har allerede 
fått konsesjon. Regjeringens målsetning om et betydelig tilskudd av ny, 
fornybar energiproduksjon fra vindkraftanlegg i årene som kommer, kan 
imøtekommes uavhengig av avgjørelsen i klagesaken for 
vindkraftprosjektet på Selbjørn.» 

I forbindelse med kommunenes bestemmelsesrett i vindkraftsaker uttalte 
daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe følgende (Europower 
2.september 2013): «Kommunene vil langt på vei få vetorett. Uten lokal 
tilslutning for at det er noe en ønsker, uten at kommunestyret og 
ordfører går inn for det, er det umulig å se for seg at vi gir godkjenning 
for nye vindkraftverk.»
Uttalelsen fikk støtte frå både H og Frp. «Vi mener også at kommunane skal 
ha mye å si, og det er helt i tråd med dagens praksis» (Siri Meling, Høyre). 
«Vi har hele tiden sagt at kommunene bør ha vetorett på 



Motvind – folkeaksjonen  
 mot vindmøller i Birkenes

v/Terje Ånesland (sekr.)
Skaftåsen 34 

4760 Birkeland
info@birkenesmotvind.no

vindkraftprosjekt. Det er mer enn nok kommuner som ønsker vindkraft.» 
(Ketil Solvik-Olsen, FrP).

Kommunens vetorett i vindkraftsaker har vært en sak FrP har kjempet for i mange 
år. FrP fremmet forslag om dette i Stortinget i 2007. I den forbindelse uttalte Tord 
Lien følgende 
(http://www.tvedestrandsposten.no/Innenriks/Politikk/article2683179.ece): 
«Staten må ikke kunne pålegge kommunene store naturinngrep mot den 
lokalpolitiske viljen. Store vindmølleparker er et eksempel på slike 
inngrep»… «Når regjeringen gjennom NVE nå etablerer praksis med 
tvang, vil det få konsekvenser for mange lokalsamfunn langs kysten. En 
slik praksis vil etter forslagsstillernes mening være et alvorlig angrep 
på lokaldemokratiet. Det er et paradoks at sentrale myndigheter 
forsøker å nekte kommunene å gi tillatelse til å bygge naust og sjøhus, 
men tvinger de til å tillate vindmølleparker de ikke vil ha.»

Venstre jobber også for kommunal vetorett i vindkraftsaker. Trine Skei 
Grande(Lillesandsposten 16.08.2014 - http://www.lp.no/nyheter/vil-gi-
kommunene-vetorett-1.1313868): «– Venstre sentralt mener 
kommunestyrene burde ha vetorett, slik at vindkraftprosjektene er 
forankret lokalt». 

Vi er enig i uttalelsen fra Tord Lien om at dersom det innføres en praksis ved at 
NVE gir konsesjon mot kommunenes vilje vil dette være et alvorlig angrep på 
lokaldemokratiet. Vi har selv opplevd NVE’s neglisjering av lokaldemokratiet 
under behandlingen av konsesjonssøknaden angående Storehei, Bjelkeberg og 
Oddehei vindkraftverk i Birkenes kommune og maktesløsheten våre 
lokalpolitikere opplever i denne saken.
En slik overkjøring av lokaldemokratiet av sentrale myndigheter vil åpenbart føre 
til mye støy i lokalsamfunnet og unødvendig konflikter ingen er tjent med.
Vi håper Tord Lien og FrP følger opp FrPs politikk om kommunal vetorett også i 
regjering. Det er tverrpolitisk enighet om at kommunene skal ha avgjørende 
betydning og FrP bør derfor sørge for at praksisen med at vertskommunens 
aksept er nødvendig for å gi konsesjon blir videreført!
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