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  Vedlegg 2 Kommunaldep til NRK Trøndelag  

 

   



  Vedlegg 2 Kommunaldep til NRK Trøndelag  

 

               



  Vedlegg 3 Forarbeidene til plan- og bygningsloven  

 

 

Forarbeidene til plan- og bygningsloven 

Et av spørsmålene utvalget ble bedt om å vurdere var bl.a. 

«Mulighetene for å effektivisere og forenkle selve planleggingen 

og evt. planbestemmelsene, men uten at det går på bekostning av 

styringsgrad og rettssikkerhet». Jf NOU 2001:17 side 7. 

Utvalgets flertall på 11 medlemmer varslet et hovedprinsipp om 

at planlegging etter plan- og bygningsloven burde være 

hovedregelen, i motsetning til at planleggingen skulle følge 

sektorlovene. Det ble derfor i NOU 2003:14 foreslått endringer i 

energiloven hvor konsesjonsbehandlingen «så vidt mulig skal 

samordnes med planbehandlingen» i kommunen, for å oppnå 

forenklinger. 

Ett medlem, fra Statkraft, dissenterte mot utvalgets forslag med 

begrunnelse. Medlemmet argumenterte med behov for sterk 

statlig styring med saksbehandlingsprosessen, og avgjørelsens 

innhold, f.eks. plassering av anlegget, interaksjon med ulike 

interesser, forsvarlig faglig behandling, behov for fagkunnskap 

mv. De mente det ville være en bedre løsning om planprosessen 

ble inkludert i konsesjonsbehandlingen, og ikke omvendt. Se 

utdrag fra forarbeidene vedlagt.  

Når Ot.prp nr 32 (2007-2008) kom 5 år senere hadde konsesjoner 

etter energiloven likevel fått unntak fra kravet om reguleringsplan 

jf. pbl. § 12-1 3.ledd, og selve produksjonsanlegget ble unntatt fra byggesaksreglene jf. SAK § 3-4.  

** 

3 forutsetninger i forarbeidene for saksbehandling av vindkraftverk Side 39-41 

3.6.2 Nærmere om energitiltak  
En sikker kraftforsyning er en overordnet forutsetning for velferd og verdiskaping. I et moderne 
samfunn må kraftsystemet fungere optimalt. Stortinget har derfor forutsatt sterk statlig styring og 
kontroll innenfor energisektoren. En slik overordnet styring har vært ansett som nødvendig for en 
sikker energiforsyning.  

 

Forarbeidene sier «Konsesjonsbehandlingen etter energi- og vannressurslovgivningen ivaretar langt 
på vei kravene til saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder særlig for de tiltakene 
som faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning. Dette vil alltid 
være tilfelle for [..] vindkraftanlegg på mer enn 10 MW. For disse sakene vil kravene til offentlighet, 
medvirkning og dokumentasjon av virkninger alltid innebære mer omfattende prosesser enn det en 
ordinær reguleringssak etter plan- og bygningsloven krever.     

 

En pliktig samordning av behandlingen som foreslått av Planlovutvalget vil ikke endre det forhold at 
det vil være to beslutningsprosesser og to myndigheter som begge tar stilling til arealbruken 

Forarbeidene til plan- og 

bygningsloven: 

NOU 2001:17 Bedre 

kommunal og regional 

planlegging etter plan- og 

bygningsloven Del 1  

NOU 2003:14 Bedre 

kommunal og regional 

planlegging etter plan- og 

bygningsloven Del 2  

Ot.prp. nr. 32 (2007–2008)  
Om lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) (plandelen) 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) 
Om lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) 

(byggesaksdelen) 



                 Vedlegg 4 Riksrevisjonen om NVEs saksbehandling og mangel på definert tak.  

 

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi 

Dokument 3:5 (2013–2014) 

 

 

 



  Vedlegg 5 NVEs Veileder om søknadsplikt 

 

Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter 

energilova Desember 2011. RETTLEIAR 06 2011. Side 14  

 

 

 

 

Rettleiar 1 – 2016 side 20 

Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk 

 

 



  Vedlegg 7 NVE om plan- og bygningsloven til Okla.  

 

Fra dokumentet «Bakgrunn for vedtak» – Okla vindkraftverk av 17. desember 2013 hvor NVE 

orienterer feil om regelverket. 



  Vedlegg 7 NVE om høring av Okla.  

 

 



                                                            Vedlegg 8 Fra NVE til Lillesands ordfører: Ikke søknadsplikt 

 



 - Vedlegg 9 Fra NVE til part om ugyldig avtale  

 

 



                                                                      Vedlegg 10 Fra Lillesandsposten NVE: ikke søknadsplikt  

 

Fra Lillesandsposten tirsdag 24. november 2020, der bransjens advokater legger seg opp i 

innbyggerinitiativet i kommunen, og der NVE ved Arne Olsen og presiserer at det ikke er søknadsplikt 

for eiendomsendringer. 

 

 



                                                                          Vedlegg 11 Norsk Vind tilbyr støyavtaler Måkaknuten  

 

Stavanger Aftenblad 22.mars 2021 
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                                     Vedlegg 12 Macquire-gruppen 

 

Nye eiere på Buheii 

Her er lenke til den tyske Høyesterettssaken om Maquire Group,  

 https://www.smh.com.au/business/banking-and-finance/dividend-tax-trades-were-criminal-and-blatant-money-

grab-german-court-says-20210729-p58e04.html 

Her er kanskje en bedre lenke, på tysk:  

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-investoren-proben-den-

aufstand-gegen-die-investmentbank-macquarie/27458402.html 

 

https://www.smh.com.au/business/banking-and-finance/dividend-tax-trades-were-criminal-and-blatant-money-grab-german-court-says-20210729-p58e04.html
https://www.smh.com.au/business/banking-and-finance/dividend-tax-trades-were-criminal-and-blatant-money-grab-german-court-says-20210729-p58e04.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-investoren-proben-den-aufstand-gegen-die-investmentbank-macquarie/27458402.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-investoren-proben-den-aufstand-gegen-die-investmentbank-macquarie/27458402.html


              Vedlegg 13 Utilbørlig påvirkning i Fosen saken  

 

 


