Strømnettutvalget. Innspill fra KS

Tema 1: Konsesjonsprosessen: Hvordan skape en raskest mulig prosess, med god kvalitet
og god dialog
Hva mener dere er beste praksis for konsesjonsprosessen? Hva er suksessfaktorer for en
god konsesjonsprosess? Hvordan oppleves rammene for konsesjonsbehandling?
Og
Hva er beste praksis for dialog mellom nettselskap og aktører som berøres av nettanlegg,
som f.eks kommuner, regionale og statlige organer, interesseorganisasjoner, frivillige
organisasjoner m.m.? Hva er suksessfaktorer for å få til dette?

KS sitt budskap er at arealavklaringer skal skje gjennom Plan- og
bygningsloven.
I vindkraftsaken så vi at det ble stor motstand mot utbygging. Det skjedde blant
annet fordi kommuner som hadde sagt ja til utbygging som høringspart til
konsesjonssaken opplevde at utbyggingen fikk et helt annet omfang og volum
enn de forutsetningene de hadde lagt til grunn. Hvis arealkrevende industri
som vindkraft og annen energiforsyning er unntatt fra arealplanlegging etter
plan- og bygningsloven og avgjøres av et embetsverk så unntas det fra normal
demokratisk kontroll. I tillegg er det et spørsmål om hvordan ulike interesser og
hensyn ivaretas. KS mener at PBL skal gjelde i arealbruksspørsmål. Det være seg
om det er samferdselsprosjekter, flyplassutbygging eller kraftanlegg. I
vindkraftsaken ble vedtaket i Stortinget at «Stortinget ber regjeringen fremme
forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan -og
bygningsloven.»
Strømnettutbygging, er, som vindkraftutbygging, store og komplekse,
prosesser. Her mener KS at rettsikkerhet og forutsigbarhet er viktigere enn
maksimal effektivitet. Innhenting av kunnskapsgrunnlag, utredninger,
forankring, medvirkning og vedtak tar tid. Her er det vanskelig å ta noen
snarveier. Kvaliteten må ikke gå på bekostning av tidsinnsparing i iveren etter
raskt å utvikle, og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Kvalitet er viktig i seg
selv for å sikre bærekraft, og å unnlate å gjennomføre nødvendig
kvalitetssikring kan gi det motsatte av rask prosess. Da havner vi fort i et uføre
slik vi så i vindkraftsaken. Også nettutbygging kan bli omstridt om vi ikke har
grundige nok prosesser, slik vi glant annet har sett i Sørdalen i Sogn og
Fjordane.

Innenfor rammen av plan- og bygningsloven er også statlig plan legitimt,
dersom det er behov for det, for eksempel ved tvist nasjonalt/lokalt. PBL
ivaretar både rettssikkerhet, lokaldemokrati og forutsigbarhet når arealbruk
skal avklares.

