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Referat fra møte 01.02.2021 mellom Birkenes politiske ledelse og utbygger av 
Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk 
 

Dato:  
 

01.02.2021 

Tidspunkt:  Kl. 13.30 – 15.20 
 

Sted: Digitalt møte i Teams 
 

Deltakere: Kjell Rune Nakkestad, lokal representant for RWE 
Iris Eski, prosjektleder Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk - RWE 
Lars Borisson, leder development Onshore Nordic - RWE 
Erik Sneve, administrerende direktør Magnora ASA  
Haakon Alfstad, investeringsdirektør Magnora  ASA  
Peter Aall Simonsen, RWEs advokat, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig  
Gyro Heia, ordfører Birkenes kommune 
Anders Christiansen, varaordfører Birkenes kommune  
 

Referent:  Erlend Hareide, politisk sekretær Birkenes kommune 
 

 

 
Agenda for møtet: 
 

1. Presentasjon av deltakerne 
2. Status Oddeheia og Bjelkeberg-prosjektet (Eski, RWE) 
3. Partnerskap og framtidig samarbeid (Sneve, Magnora) 
4. Skatteforslag, ny konsesjonssøknad (Simonsen, RWEs advokat) 
5. Økonomisk bidrag til kommunen, næringsliv og samfunn (Eski/Nakkestad) 
6. Grunner til at tilleggsavtalen ikke ble signert («Compliance») (Sneve) 
7. Oppsummering 
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Nærmere om punkt 2 til og med 7 i møtet: 
 
2. Status Oddeheia og Bjelkeberg-prosjektet v/Iris Eski, RWE 
 
Det er fullt trykk i prosjektet. Fokus ligger på valg av turbiner og avklaringer vedrørende transport av 
turbiner. Videre jobber RWE med vindanalyse, infrastruktur, avklaringer vedrørende broalternativer, 
oppdatering av avtaler og oppfølging overfor NVE og OED. Hvis alt går som ønsket skal 
vindkraftverkene kunne settes i drift innen utgangen av 2022. Tidsplanen er stram, og for at planen 
skal lykkes er det svært viktig at OED godkjenner utsatt igangsettingsfrist. RWE hadde regnet med 
svar fra OED like før eller like etter jul.  
 
Eski omtalte enkelte av RWEs prosjektteam som arbeider med Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk, 
samt lederne for prosjektteamene. Prosjektteamene har ukentlige møter.  
 
 
3. Partnerskap og framtidig smarbeid v/Erik Sneve, administrerende direktør Magnora ASA 
 
Lars Borisson (RWE) opplyste om at RWE tror det beste for vindkraftprosjektet i Birkenes er at RWE 
samarbeider med en norsk partner. RWE valgte da partnerskap med det norske selskapet Magnora. 
RWE er fortsatt majoritetseier. Magnora eier 34 prosent av aksjene, mens RWE altså eier resten.  
 
Sneve presenterte Magnora ASA. Som følge av endringene i olje- og gassmarkedet måtte selskapet 
redusere bemanningen kraftig, og la om sin strategi til å satse fult på fornybart. Magnora har sin 
opprinnelse fra Arendal, og ble startet i 2001, tidligere selskapsnavn var Sevan Marine. I dag har 
selskapet hovedkontor i Oslo, men eier fremdeles kontorbygg i Arendal, og Magnoras finansdirektør 
holder til i Kristiansand. Magnora investerer i selskaper og prosjekter for å være en del av utviklingen 
av fornybare energiløsninger som skal levere ren energi til næringer og forbrukere. Vårt mål er å 
være en internasjonal investor og bidragsyter i dette markedet. 
 
Sneve omtalte Oddeheia og Bjelkeberg-prosjektet som et godt og gjennomarbeidet prosjekt. Det er 
ikke så inngripende i naturen som prosjekter på snaufjellet. Magnora er dog klar over at det finnes 
lokal motstand mot prosjektet. Selskapet arbeider tett med lokalsamfunnet for å bidra til vekst og 
utvikling og de er opptatt av å presisere at alle avtaler videreføres.  
 
Sneve forklarte at den ansatte i Magnora som hadde arbeidet mest med Oddeheia og Bjelkeberg-
prosjektet, Theis Hanang Pedersen, nylig var gått bort, og at Sneve sammen med Håkon Alfstad 
hadde tatt over Pedersens oppgaver.  
 
Når det gjelder samarbeidet mellom RWE og Magnora viste Kjell Rune Nakkestad (RWE) til nylig 
børsmelding: https://live.euronext.com/en/node/3892628 (se også vedlagt pressemelding). Birkenes 
kommune vil orienteres når det skjer noe nytt i samarbeidet mellom RWE og Magnora. Oddeheia og 
Bjelkeberg Vindkraftverk vil bli eiet 34 % av Magnora og 66% av RWE. 
 
Gyro Heia (ordfører Birkenes) spurte om alt som ikke er formalisert, slik som tilleggsavtale, også 
gjelder for Magnora. Dette ble bekreftet. 
 

https://live.euronext.com/en/node/3892628
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Anders Christiansen (varaordfører Birkenes) spurte om Birkenes kommune fortsatt skal forholde seg 
til RWE. Nakkestad svarte at prosjektet i Birkenes vil hete Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk AS, 
og at prosjektet vil ha samme prosjektgruppe, men med tillegg av kompetansen fra Magnora. 
 
 
4. Skatteforslag, ny konsesjonssøknad v/Peter Aall Simonsen, RWEs advokat 
 
Simonsen orienterte om felles forslag om beskatning av vindkraftverk. Forslaget er fremmet av blant 
annet KS og LNKV fra kommunesektoren, og blant annet Norwea og Energi Norge fra 
kraftprodusentene. Simonsen orienterte så om Stortingets anmodning til regjeringen vedrørende 
vindkraftbeskatning, saksbehandlingen videre og mulige utfall i saken. Til sist gikk han særskilt 
gjennom naturressursskatt og arealavgift/miljøavgift. 
 
Heia mente det var viktig å kommunisere uklarheten som ligger i at saken om beskatning ikke er 
vedtatt. Hvordan skatteregimet kommer til å bli forblir om enn så lenge spekulasjoner, og hvis 
idriftsettingen av Bjelkeberg og Oddeheia-prosjektet utsettes vil det fortsatt være usikkerhet når det 
gjelder beskatning. 
 
Simonsen gikk gjennom ulike forhold ved en ny konsesjonssøknadsprosess. Borisson repliserte at en 
ny konsesjonssøknadsprosess ikke er et reelt alternativ for RWE, og at det er litt sånn «nå eller aldri». 
Simonsen forklarte videre at det er svært usikkert om det kommer en ny konsesjonssøknad hvis OED 
avslår utsatt idriftsetting.  
 
 
5. Økonomisk bidrag til kommunen, næringsliv og samfunn v/Iris Eski & Kjell Runde Nakkestad, RWE 
 
Eski gikk gjennom estimater for prosjektets økonomiske konsekvenser for kommunen, næringslivet, 
grunneiere og samfunnet. Estimatene var basert på prosjektets samarbeidsavtaler.  
 
Vedrørende den delen av avbøtende og kompenserende tiltak som gjelder støy spurte Heia om 
grunneiernes del på kr. 3,5 mil. først utløses når kr. 3,5 mil. fra RWE er brukt opp. Det ble bekreftet. 
Nakkestad understreket at disse summene er tillegg utover lovkravene RWE må forholde seg til når 
det gjelder avbøtende tiltak. Det er kommunen som administrerer fordelingen av tillegget fra RWE.  
 
Nakkestad understreket at lokale næringslivsaktører vil lide økonomiske tap hvis vindkraftverkene 
ikke kan settes i drift innen utgangen av 2022. 
   
 
6. Grunner til at tilleggsavtalen ikke ble signert («Compliance») v/Erik Sneve, Magnora  
 
Det ble orientert om grunnene til at tilleggsavtalen ikke ble signert («Compliance»). Simonsen 
understreket at den økonomiske risikoen for Birkenes kommune var liten selv om avtalen ikke var 
signert. Heia gav uttrykk for det var problematisk at tilleggsavtalen ikke var signert. 
 
 
 
 



Birkenes kommune 
Servicetorvet 

 
 

 

 

Postadresse: Telefon: E-post: Nettside:  Org.nr.: 
Postboks 115, 4795 BIRKELAND 37 28 15 00 postmottak@birkenes.kommune.no www.birkenes.kommune.no 964 965 870 
Besøksadresse: 
Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND 

    

      Side 4 av 4 

7. Oppsummering 
 
Eski gikk avslutningsvis gjennom enkelte oppsummeringspunkter.  
 
Borisson spurte Heia om det vil bli ny avstemning om utsettelse i møte i Birkenes kommunestyre 4. 
februar. Heia bekreftet dette. 
 
Christiansen spurte om konsekvenser av at kommunestyre vedtar at idriftsettingsfristen ikke skal 
utsettes. Nakkestad svarte at Oddeheia og Bjelkeberg-prosjektet er et av få vindkraftverk som kan få 
forlengelse. Det er stor risiko for at OED ikke gir utsettelse om kommunen vedtar at utsatt 
idriftsetting ikke bør gis. Et nei fra vertskommunen gjør det veldig trangt for OED.  
 
Heia spurte om RWE vil opprettholde alle samarbeidsforhold med Birkenes kommune om OED gir 
utsatt idriftsetting mens kommunestyret 4. februar vedtar at det ikke bør gis utsettelse. Svar: Ja, 
inngåtte avtaler står fast, men et slikt vedtak i kommunestyret vil likevel påvirke RWEs relasjon til 
kommunen. RWE og Magnora er overbevist om at et vellykket prosjekt oppnås i et godt samarbeid 
mellom alle parter. 
 
Simonsen forklarte at statsråd i OED, Tina Bru, frykter å bli stemplet som at hun går vindkraft-
bransjens ærend og neppe vil motsette seg et nei fra kommunen. 
 
Iris spurte hvilken betydning det vil ha for kommunestyret at kommunedirektørens forslag til vedtak i 
saken er at vedtaket om utsatt igangsettingsfrist bør stå ved lag. Heia svarte at dette nok er en veldig 
politisk styrt prosess. Kommunedirektøren har oppfylt sin kommunalrettslige forpliktelse til å utrede 
saken ved å legge fram et saksframlegg med forslag til vedtak. Det er vanlig praksis at 
kommunedirektøren i slike situasjoner forholder seg til kommunestyrets siste vedtak.  
 
Nakkestad framhevet at kommunedirektøren viser til at alt av relevans i saken var kjent i september 
2020, mens de ni kommunestyremedlemmene som krever nytt kommunestyremøte med ny 
behandling av utsettelsesspørsmålet viser til angivelige endrede forutsetninger.  
 
 
 
Birkeland, 02.02.2021 
 
Erlend Hareide 
Politisk sekretær 
 
 
 

Vedlegg: 

Presentasjon fra møte 01.02.2021 mellom Birkenes politiske ledelse og utbygger av Oddeheia og 
Bjelkeberg vindkraftverk 

Børsmelding fra Magnora ASA 01.02.2021 - Magnora innleder samarbeid med RWE Renewables om 
vindprosjekt på Sørlandet 

 
 


