
Norges Miljøvernforbund

Postboks 593

5806 BERGEN

Bergen den 17. mars 2020

Olje- og energidepartementet

postmottak@oed.dep.no

Norges Miljøvernforbund krever at konsesjonssystemet skal legges ut til en 

bred offentlig høring FØR regjeringen legger dette frem i stortingsmelding.

Norges Miljøvernforbund mottok en invitasjon fra OED ved Olje- og energiminister Tina Bru om å delta i et 

innspillsmøte omkring regelverk for konsesjonsordningen den 28/2-2020. Innspillsmøtet var satt opp til å 

avholdes 11/3-2020. På adresselisten over de som ble invitert til å delta var bl.a statlige etater, fylkesmenn, 

kommuner og en rekke organisasjoner. Hver av de deltakende organisasjonene skulle få 5 minutt taletid og 

strømmes live over internett. Siste frist for skriftlige innspill rundt konsesjonsordningen var satt til 17/3-2020.

Da listen over deltakende organisasjoner ble sendt ut fra OED den 9/3-2020 var det svært få av de 

organisasjonene som stod på den opprinnelige listen over inviterte som var oppført. Inne på talelisten var det nå 

bl.a kommet flere vindkraftutbyggere, den danske turbinprodusenten Vestas, og Danmarks Ambassade som skulle

holde innspill til det norske konsesjonssystemet.

10/03/2020 kl. 18:19 kom en email fra OED om at møtet neste dag var kansellert som følge av nye råd i fra 

helsemyndighetene knyttet til koronasmitte. Dette ble samtidig også oppdatert på nettsiden til OED.

Nå var meldingen at de PowerPoint presentasjonene som ble innsendt i forkant av innspillsmøtet nå skulle 

behandles som innspill, og at siste frist for øvrige skriftlige innspill fremdeles var den 17/3-2020.

Denne nettsiden med informasjon fra OED om innspill har senere blitt fjernet fra OED sine nettsider, og 

det eneste som nå er tilgjengelig er en pressemelding, datert 11/3-2020 om at Regjeringen skal sende ut en 

stortingsmelding om konsesjonssystemet før sommeren.

Det hele bærer preg av å være et svært slett hastverksarbeid der en tilsynelatende hopper bukk over viktige 

demokratiske prosesser som bl.a en bred offentlig høring omkring de nye forslagene til ny konsesjonsordning. 

Dette også i en tid der tilliten til offentlig forvaltning i vindkraftsaker ikke lengre er til stede i brede lag av 

befolkningen og der stadig nye avsløringer fra tidligere saker og interne rutiner hos NVE kommer til overflaten 

nærmest daglig. Vi har fått melding fra flere personer og organisasjoner som IKKE var invitert, og heller ikke har

fått vite om at det i det hele tatt skulle være avholdt et innspillsmøte. Dette kan vi som en åpen og demokratisk 

nasjon ikke være tjent med. Nå er ikke tiden for å lure inn et nytt regelverk uten bred offentlig deltakelse.

Norges Miljøvernforbund krever derfor at de foreliggende forslagene blir lagt ut til en bred 

offentlig høring FØR regjeringen utarbeider og legger dette frem i stortingsmelding.

Med miljøvennlig hilsen

Norges Miljøvernforbund

_______________________ _______________________

Kurt Willy Oddekalv - Leder Arnfinn Nilsen - Saksbehandler
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