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OED MÅ IKKE HASTEBEHANDLE OG FREMSKYNDE ARBEID MED 
VINDKRAFTKONSESJONER OG MTA PLANER! OEDs BEHANDLING AV KLAGER PÅ 
VINDKRAFT MÅ UTFØRES MED KVALITET SOM FREMSTE KRITERIUM. 

Motvind Norge viser til NORWEAs henvendelse til statsministeren, finansministeren og olje-
og energiministeren vedrørende rask godkjenning av vindkraftkonsesjoner;  
https://www.abcnyheter.no/amp/nyheter/politikk/2020/04/04/195666653/norwea-vil-ha-rask-
vindkraft-utbygging-pa-grunn-av-coronakrisen.  

Her heter det bl.a:  
Vi snakker om prosjekter som fikk konsesjon av NVE før den store prosessen med en 
rammeplan for vindkraft, som jo ble droppet, men der NVEs konsesjoner og planer for miljø, 
transport og anlegg (MTA) er blitt klaget inn til Olje- og energidepartementet, klargjør 
Norwea-sjefen.  

Vi oppfordrer på det sterkeste om at regjeringen motstår presset fra vindkraftbransjen 
og ikke imøtekommer deres ønske om å fremskynde arbeid med vindkraftkonsesjoner.  

I dag står hele kysten fra Agder til Nordland, og deler av innlandet, i brann med protester mot 
vindkraftverk hvor bygging er satt i gang eller planlegges å sette i gang snarlig. Innbyggere, 
lokalpolitikere og naturvernet har de siste årene våknet opp til en virkelighet og innsikt i 
konsekvenser som var langt utenfor det de ble forespeilet da vindkraftverkene ble presentert 
dem i konsesjonsfasen.  
  
Reaksjonene på nasjonal ramme i form av over 5000 høringsuttalelser, nesten alle negative, 
har forhåpentligvis vist både NVE og regjeringen at der er en bred opinion i befolkningen 
som ikke ønsker vindkraft. Denne opinionen er anført av ordførere og lokalbefolkning landet 
rundt som krever en konsesjonsbehandling med større respekt for natur og naturmangfold i 
deres nærmiljø, for friluftsliv i urørt natur og generelt for de lokale verneinteresser. En langt 
grundigere vurdering av naturmangfoldlovens bestemmelser ble vektlagt i svært mange 
høringsinnspill, kombinert med at innsigelser/protester fra kommuner, fylkeskommuner og 
fylkesmenn måtte tillegges større vekt enn de er blitt i NVEs praksis hittil.  
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Motstanden gikk for øvrig ikke bare på naturforringelser, men på tap av lokal 
næringsvirksomhet og utvikling av egne arbeidsplasser, ikke minst innenfor reiseliv og 
turisme.  
Flere statsråder fra OED har de siste måneder understreket at konsesjonspraksis vil bli 
endret. Statsråd Bru har bekreftet at OED nå gjennomgår praksis og at det vil bli fremlagt en 
egen stortingsmelding nærmere sommeren:  
https://www.tu.no/artikler/regjeringen-legger-fram-stortingsmelding-om-vindkraft/487163 

Hun sier her bl. a:  
– Meldingen skal se grundig på hele konsesjonssystemet for vindkraft. Jeg vil i arbeidet med 
meldingen lytte til organisasjoner, vindkraftbransjen, lokale og regionale myndigheter og 
andre. Jeg vil lære av erfaringer med dagens konsesjonsordning og innhente forslag til 
endringer.  

Da blir det helt feil av OED å skulle fremskynde klagebehandlingen av konsesjonssaker og 
MTA. Det må tvert imot være slik at OED bruker den tid som er nødvendig for å komme frem 
til gode og faglig holdbare vedtak, der hensyn tas til både lokale forhold og til ny kunnskap. 
Vedtaket i Andmyransaken er et godt eksempel på nettopp dette.  

Vi minner også om at utbyggerne i stor grad benytter utenlandsk arbeidskraft på 
byggeplassene. Vi har allerede sett et grovt tilfelle av lovbrudd innen sosial dumping - en 
praksis som godt kan vise seg å være omfattende dersom myndighetene skulle foreta 
grundig kontroller av pågående og tidligere utbygginger. Det har også kommet flere 
påstander om ulovlig kjøring med utenlandske lastebiler i forbindelse med transport av 
turbindeler. 
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/xPp8jX/vindkraft-arbeidere-hevder-de-ikke-far-
betalt-nar-de-blir-syke-eller-n 

https://www.nrk.no/vestland/goymde-seg-i-skogen-for-dei-slo-til-mot-
vindselskap-1.14702340 
https://www.firdaposten.no/forlangte-stopp-i-vindkraft-lossinga-pa-fjord-base-fordi-
utanlandske-lastebilar-skal-ha-blitt-brukt/s/5-16-389107 

I NORWEAs brev til energiminister Tina Bru 17. mars ber NORWEA om unntak i 
innreiserestriksjonene for at lavtlønnede østeuropeere kan få komme til Norge og fortsette 
byggingen av vindkraftverk. Dersom NORWEA var opptatt av å redde «virksomheter og 
arbeidsplasser i Norge» burde de i stedet legge til rette for at norske arbeidstagere kunne 
jobbe på anleggene – og til anstendig lønn? 

Motvind er selvfølgelig klar over at der ikke er nok montører i Norge til å montere turbiner i 
det vanvittige tempoet som bransjen nå legger opp til i sitt hardkjør for å få tildelt elsertifikater 
på flest mulig prosjekt. For de anleggene som tross alle protester og klager likevel måtte få 
endelig godkjenning, burde myndighetene imidlertid heller legge til rette for å spre arbeidet ut 
i tid slik at man kunne gi arbeid til flest mulig norske montører over et lengre tidsrom. Slik kan 
man skape arbeid for norske arbeidstagere og utvikle norsk kompetanse. I stedet ber 
vindbransjen nå om at arbeid på vindkraftverkene skal presses sammen i en kraftig og 
kortsiktig byggeboom for at flest mulig vindkraftverk skal kunne rekke elsertifikatfristen. Det 
vil medføre storstilt import av utenlandsk arbeidskraft - noe som også vil øke den smitterisiko 
som følger ved innreise til Norge fra andre land, ikke minst fra land i Øst-Europa med 



  

svakere helsevesen og lavere bevissthet for smittevern. Alle må være villige til å ofre noe i 
denne koronatid. Det gjelder også vindbransjen.  

NORWEAs henvendelse er i realiteten ikke tuftet på omsorg for norske entreprenører, men 
på et ønske om å sikre inntektsgrunnlaget for sine medlemsbedrifter og for de mange 
utenlandske investorene i norske vindkraftverk. Der er imidlertid ingen grunn til 
bedriftsøkonomisk bekymring når man ser på de eventyrlige superprofitter de høster fra salg 
av vindkraftverkene til utenlandske investorer.  

Vernet om natur, naturmangfold, befolkning og lokaldemokrati må alltid komme i første rekke. 
Respekt for de mange reaksjoner som innkom i forbindelse med nasjonal ramme, er en 
annen. Og ikke minst må regjeringen vektlegge hensynet til at borgerne skal ha trygghet for 
at forvaltningen følger lovpålagte krav til forsvarlig saksbehandling og at alle vedtak bygger 
på faglig solid grunnlag. Det handler om ikke å ytterligere svekke tilliten til politikk og 
forvaltning i vindkraftsaker. 

En bransjes økonomiske egeninteresse er ikke tilstrekkelig til å begrunne noen 
hastebehandling på tvers av slike grunnleggende hensyn.  

Motvind Norge ber regjeringen avslå NORWEAs anmodning. Vi vil dessuten be om et snarlig 
møte med statsråd Tina Bru på telefon eller video for å drøfte saken før endelig avgjørelse. 
  

Med vennlig hilsen Motvind Norge, 

Eivind Salen      Rune Haaland 
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