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Nasjonal ramme for vindkraft – utbyggingsområde Tolga/Rendalen Østfjell

Hva skjer? Hvordan havnet vi der?



Mine elleve organisasjoners interesser



Der blåne etter blåne kommer nærmere og gir 
blafrende blå vinder i håret 



Energiloven 1991

Fra forvaltning Til forretning



Behov for mer kraft?



Utenlandskabler mot Europa er premisset for mer 

vindkraftutbygging





Energiloven og lokaldemokratiet

• Hvem som helst kan etter energiloven søke om konsesjon for 
utbygging av vindkraft. 

• Kommunene har en beskjeden rolle. Konsesjon gis etter 
energiloven. Etter 2009 er det ikke lenger noen reguleringsplikt 
for slike anlegg etter plan- og bygningsloven.

• Ingen lovbestemt skatteordning for vindkraftproduksjon. Kun 
eiendomskatteinntekter.

• Nærmest ingen lokale ringvirkninger. Kun eventuell 
anleggsfase dersom det i regionen er store entreprenører som 
kan ta oppdraget 

 Den lokalpolitiske motstanden mot vindkraft brer seg som 
lyngbranner i kystfjell og innlandsfjell



Kommunene sier nei til nasjonal ramme 



Hva mener Stortinget?

• Selv om vindkraft debatteres i landets avisspalter og på partienes 
landsmøter mener Stortinget fint lite.

• Stortinget har ikke vedtatt noe mål om utbygging av x antall tWh
vindkraft.

• Meld. St. 25 (2015–2016) - Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030: 
«Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom 
vindkraft i Norge»

• Hvor blir det av de politiske rammene? Målsetningene? Føringene? 
Vektingen av interesser? Nasjonal ramme inneholder heller ingen politikk. 

• Gjennom energiloven i 1991 satte Stortinget seg selv og demokratiet på 
sidelinja og overlot energipolitikken til frie markedskrefter og økonomiske 
interesser.



Rendalen/Tolga østfjell er:

Natur

Kultur

Opplevelser

Minner

Folk og historier som knyttes sammen

Næring

Mager som mettes

Våre fjellområder er mye mer enn vinden som blåser 
penger inn et utenlandskeid aksjeselskap

Her er det store verdier og interesser som må tas vare på, 
som må forvaltes, og da etter gode demokratiske 

prinsipper.



Men skal vi glemme klimaet? 



Hvorfor har vi demokrati og hvorfor 

trenger vi politikk?

«Dersom menneskene selv skal kunne styre sin framtid, må også de 
tekniske og økonomiske kreftene styres på demokratisk vis. Det går ikke 
an å overlate avgjørelsene til private økonomiske interesser og la 
gevinstmotiver og konkurranse avgjøre hvordan miljøet skal utformes, 
jorda brukes, sysselsettingen trygges eller den tekniske utviklingen styres.


