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Norges vassdrags- og energidirektorat 

Møteplan 

■ Innledning v/ Arne Olsen, NVE 

■ NVEs saksbehandling v/ Jørgen Kocbach Bølling, NVE 

■ Orientering om prosjektet v/Austri Vind DA og Eidsiva Nett 

AS 

 Pause m/ kaffe og litt å bite i 

■ Spørsmål og kommentarer 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

■ NVE behandler og avgjør søknader om å bygge og drive 

energianlegg i Norge 

 

■ Saksbehandlere for vindkraftverk i NVE har bred faglig 

bakgrunn; biologer, naturforvaltere, samfunnsvitere, 

økonomer, ingeniører og landskapsarkitekter 

 

■ NVE plikter å behandle mottatte meldinger/søknader 

 

■ NVE skal ivareta miljøhensyn, tekniske og økonomiske forhold 

ved behandling av meldinger og søknader om energianlegg  

 

■ NVE eier og driver selv ingen energianlegg 

 

■ NVE er underlagt Olje- og energidepartementet 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

 

27. jan. 2014 

■ EUs fornybardirektiv 

■ Norsk-svensk elsertifikatmarked 

■ Skal legge til rette for 26,4 TWh ny 

fornybar kraftproduksjon i Norge og 

Sverige innen 2020 

 

Politiske mål for fornybar energi 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Status vindkraft 
■ Totalt har 73 vindkraftverk fått 

konsesjon (15 TWh) 

■ Av disse ligger 12 saker til 
klagebehandling ( 3 TWh)  

■ Vel 2 TWh er i drift 

■ 79 vindkraftverk er avslått eller 
avsluttet (35 TWh) 

■ Til behandling: 

■ Cirka 50 søknader 

■ Cirka 10 meldinger 

■ 33 utredningsprogram er fastsatt 
(13,4 TWh) 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVEs konsesjonsbehandling 

Melding 
Høring av 

 melding 

Fastsetting av 

utredningsprogram 

Søknad med 

 konsekvens- 

utredning (KU) 

Høring av 

 søknad med 

KU 

NVEs vedtak 

Eventuell klagebehandling hos OED 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Fase 2 – Behandling av søknad 

■ 26.11.2013: NVE mottar søknad og konsekvensutredning 

fra Austri Vind DA og Eidsiva Nett AS om Kjølberget 

vindkraftverk 

 

■ Søknad og utredning er utformet på basis av NVEs 

utredningsprogram for tiltaket, fastsatt 22.04.2013 

 

■ NVE skal ta stilling til OM det skal gis konsesjon 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Vurderingstemaer i 

konsesjonsbehandlingen 

Tekniske forhold  

■ Nettilknytning, vindressurser, produksjonsforventninger 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Vurderingstemaer forts. 

Miljøvirkninger  

■ Landskap 

■ Visuelle virkninger  

■ Naturmangfold 

■ Kulturminner/ kulturmiljø 
 

 

 

 

■ Friluftsliv og reiseliv 

■ Inngrepsfrie naturområder/ 

verneområder 

■ Støy/ising/skyggekast 

■ Lokale forhold 
 

 

 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Vurderingstemaer forts. 

 

Samfunnsvirkninger 

■ Næringsutvikling 

■ Sysselsetting 

■ Økonomiske virkninger 

for kommunen 

 

 

■ Forsvaret 

■ Luftfart 

■ Værradarer 

■ TV- og radiosignal 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Hvordan redusere negative 

virkninger? 

■ Justere planområdet 

■ Justere veinett 

■ Utforming av nettilknytningen 

■ Flytte/fjerne turbiner 

■ Tilrettelegge alternative 

friluftslivsområder 

 



Norges vassdrags- og energidirektorat 

Høringsuttalelse 

■ Høringsfristen er 28. februar 2014 

■ Skriftlige uttalelser sendes til NVE, Postboks 5091 

Majorstuen, 0301 Oslo eller til nve@nve.no 

 

■ Vi ønsker uttalelser om: 

■ Utredningene er tilstrekkelige 

■ Prosjektet bør gis konsesjon 

■ Forhold som kan redusere negative virkninger 

 

 

 

mailto:nve@nve.no


Norges vassdrags- og energidirektorat 

Spørsmål om NVEs saksbehandling? 

 

 

Jørgen Kocbach Bølling 

22 95 98 54 

jboe@nve.no 

 

www.nve.no/vindkraft 

 

http://www.nve.no/vindkraft

