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Svar på åpent brev fra Motvind  om den videre håndtering av søknaden fra EON 
vind 
 
Styret i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes kommune har i et åpent brev stilt spørsmål 
til ordfører om den videre håndtering av søknaden fra EON vind om etablering av vindmøller i 
Birkenes. 
Birkenes kommune fattet vedtak 11.2 2014 som en innsigelse. På bakgrunn av vedtaket ble det 
avholdt et innsigelsesmøte med NVE 20.03 2014. På det møtet ble punktene i kommunestyrets 
vedtak gjennomgått. 28. 03. 2014 fattet NVE sitt vedtak der Storehei ble gitt konsesjon i første 
omgang.  
Siden kommunen har rettet innsigelse, vil NVE sin avgjørelse automatisk gå til OED(Olje og 
Energidepartementet) for endelig avgjørelse. 
I denne saken er Birkenes kommune en høringsinstans.  Vi har ingen formelle muligheter til å endre 
eller stoppe en prosess med bakgrunn i lovverket. Både NVE og i siste omgang OED kan avgjøre 
konsesjonssøknaden uten å ta hensyn til Birkenes kommunes krav i vedtaket. Hvilken prosedyre NVE 
har hatt for å fatte sitt vedtak ønsker jeg ikke å ha noen formening om, jeg konstaterer bare at våre 
krav i kommunestyrevedtaket ikke er tatt hensyn til.  
Birkenes kommune har i etterkant av vedtaket i NVE hatt et møte med EON vind, 22.05.2014, der 
begge parter informerte hverandre om planer og forventninger. 
 Det vil være nødvendig for kommunen å ha en utbyggingsavtale hvis konsesjon blir gitt og EON 
bestemmer seg for å bygge ut anlegget.  
 
Jeg vil som ordfører følge saken videre inn til OED, både i form av skriftlige henvendelser og direkte 
kontakt med det politiske miljø, med bakgrunn i det innsigelsesvedtaket som ble fattet i 
kommunestyret 11. 02. 2014. 
 
Med hilsen 
 
Arild Windsland 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
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