FAKTA OM
VINDKRAFT

FAKTAARK NR 1

Konsesjonsprosessen
For å bygge eller drifte et vindkraftverk kreves konsesjon fra myndighetene - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Saksgangen frem til endelig konsesjon er omfattende og grundig. Dette faktaarket gir
en lettfattet gjennomgang av konsesjonsprosessen for større vindkraftanlegg.
Konsesjon gir en rett til å bygge og drifte et vind- konsesjon.
kraftverk, men ingen byggeplikt. Det betyr at alle anlegg må ha konsesjon, men alle anlegg med konsesjon Hvis eier får avslag på ny konsesjon eller velger å avvil ikke bygges.
vikle parken sier energilovforskriften at eier må fjerne
anlegget og området må tilbakeføres til sin naturlige
For å få konsesjon må energiloven, plan- og bygn- tilstandså langt dette er mulig. Selv om selskapet
ingsloven, forurensingsloven, naturmangfoldloven og skulle gå konkurs er det et krav fra konsesjonsmyndien rekke andre lover og forskrifter følges og oppfylles. gheten at det i god tid før konsesjonen utløper finnes
Prosessen er slik at det hentes inn innspill fra det of- tilfredsstillende sikkerhet til demontering i form av
fentlige, organisasjoner, private aktører og personer i bankgaranti, kausjon, forsikring eller annen garanti
fra eier. Detter for å sikre at det finnes midler til
demontering og tilbakeføring.
Eier av konsesjonen er også pliktig til å holde anlegget i driftsikker stand. Dette innebærer modernisering og systematisk drift og vedlikehold.
Om anlegget ønskes nedlagt før konsesjonens
utløp må det søkes til konsesjonsmyndighetene
som deretter setter frister og bestemmelser med
hensyn til demontering og tilbakeføring. Sjansen
for at et anlegg blir forlatt på grunn av at eier
ikke har midler eller ønske om å fjerne vindparken er særdeles liten da myndighetene setter
flere omganger av saksgangen. Det gir en åpen saks- krav til midler gjennom garantier, lover og forskrifter,
behandling hvor innspill er en viktig del av prosessen. mens også verdien i “skrapet”.
Dette er en omfattende prosses hvor behandlingen
fra melding til vedtak tar flere år, helt opp til 5-10
år. Når NVE gjør sitt vedtak, vurderes negative
og positive konsekvensene for vindkraftanlegget.
Dersom de positive konsekvensene er større enn
de negative, gis prosjektet konsesjon (det er mulig
å klage konsesjonen inn til Olje- og energidepartementet). Konsesjon gis for inntil 30 år, og det
kan gis godkjenning for en mindre del enn søkt
eller med krav til avbøtende tiltak. Etter at konsesjonsperioden utløper er det mulig å søke om ny

