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Spørsmål til ordfører som ønskes besvart i kommunestyret onsdag.   
 
Fylkestinget skal fredag 19 juni behandle innbygger initiativet om Vikens eierskap i Zephyr, og i 
forbindelse med dette ansvarlig eierskap og styring av firmaet. I disse dager har Zephyr As vært et av 
firmaene som er mest omtalt i media i forbindelse med vindkraft utbyggingen på Haramsøya, og 
hvordan befolkning der desperat kjemper mot vedtak gjort for 15 år siden. Det er kjent at Viken 
fylkeskommune har vedtatt at det ikke skal bygges vindkraft innenfor fylkesgrensene, men uavhengig av 
det arbeider Zephyr AS med prosjekter i Sarpsborg og Halden for utbygging av vindkraft. I debatten på 
NRK den 04.06.2020 fremkom det at tidsperspektivet fra planer om vindkraft til den reelle utbyggingen 
kan strekke seg over tjue år, og i denne tidsperioden har teknologien endret seg slik at en går fra 50m 
høye vindturbiner til vindturbiner på 150-200m.   
 
I forbindelse med eierskap av Zephyr AS har mange kommuner kontaktet Viken fylkeskommune, for å få 
de til å endre sin fremferd og utvikling av prosjekter. Det er utbygginger som i mange tilfeller skaper 
konflikter og som i dag ikke er ønsket av kommunen det skal bygges i, ved at Zephyr i tillegg i mange 
tilfeller selges seg helt ut av vindkraftverkene og kun står for drift og utbygging. Dette fører til at 
vindkraftverkene lite inntekt til Norge eller vertskommune, men er en uttalt og ønsket politikk av Zephyr 
AS av økonomiske grunner da dette gir mest inntekt.   
 
Drammen kommune er gjennom sitt eierskap i Vardar og Glitre energi medeier i Zephyr og basert på 
dette må ordfører og øvrige politikere ta stilling til hvordan de ønsker å forvalte sitt eierskap av Zephyr 
og hva de som eiere mener er ansvarlig utvikling av firmaet med tanke på prosjekter og gjennomføring 
av disse.    
 
Spørsmål til ordfører 
 
Ordfører på hvilke arenaer kan Drammen kommune utøve innflytelse på Zephyr AS gjennom kommunens 
aksjeandel i Zephyr AS og Glitre energi? Dette for å sikre at det blir utført en forsvarlig politikk i Zephyr 
AS hvor utbygging ikke skjer mot vertskommunens demokratiske ønske og innbyggernes ønske, og 
prosjekter som i Sarpsborg og Halden utarbeides mot verstskommune og vertsfylke sine ønsker. I dette 
også tidligere gitte konsesjoner hvor det er uenigheter rettslig eller andre uavklarte ting innenfor MTA-
plan eller annet i tilknytning til konsesjonen  
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Svar 
 
Drammen kommune eier 50% av Glitre Energi og er, siden januar i år, største eier i Vardar. Vårt eierskap 
i kraftsektoren er langsiktig og skal bidra til å utvikle og vedlikeholde en stabil og trygg kraftforsyning for 
samfunnet. Drammen kommune detaljstyrer ikke disse virksomhetene og legger heller ikke spesielle 
føringer for selskaper de investerer i - slik som Zephyr som trekkes frem i dette tilfellet. Zephyr eies 50 
prosent av Østfold Energi, 25 prosent av Glitre Energi, og 25 prosent av Vardar AS.  
 
Drammen kommune mener den beste måten å utvikle virksomhetene vi har eierskap i, er gjennom å 
utvikle og vedta en tydelig eierpolitikk som sikrer god politisk styring med kommunens ulike 
eierposisjoner. Kommunens eierpolitikk vektlegger behovet for spesifikke eierstrategier for hvert enkelt 
selskap som vedtas av kommunestyret. Som en oppfølging av dette har kommunen en viktig oppgave 
med å bidra til å sette sammen kompetente og gode styrer i selskapene slik at de som sitter tettest på 
bransjen kan ta de riktige valgene. I tillegg avholder kommunen jevnlig eiermøter med selskapene for å 
bli orientert om viktige trender i kraftsektoren og få informasjon om utviklingen i selskapene. 
 
Drammen kommune ønsker å bidra til det grønne skiftet og den omstillingen samfunnet må gjennom for 
å øke elektrifiseringen. Det er en krevende, men nødvendig omstilling som vil medføre endringer som i 
noen tilfeller kan få uheldige konsekvenser for den enkelte. Utbygging av samfunnskritisk infrastruktur, 
enten det er vannkraft, vindkraft, kraftledninger eller veier, medfører en påvirkning av lokalmiljøet. Etter 
det vi forstår er det i prosjektet på Haramsøya vært dialog med kommunen og lokalsamfunnet gjennom 
flere år, og gjort flere tilpasninger for å minimere det miljømessige avtrykket til anlegget som et resultat 
av det.  Når slike prosesser er sluttført mener vi det er viktig at alle parter forholder seg til vedtakene 
som er fattet. Det gjelder enten det er konsesjonssaker i vindkraft eller vedtak som er fattet av oss i 
Drammen kommune. 
 
Vi har naturligvis registrert at det har blitt en betydelig motstand mot utbygging av landbasert vindkraft 
den senere tiden, og at myndighetene er i en prosess med å revidere konsesjonsprosessen for vindkraft. 
Konsesjonsprosessene er en arena som vil sette premissene for videreutvikling av vindkraft i Norge, og 
vil være en bred prosess med god mulighet for politisk debatt.   
 
Drammen kommune vil videreføre vårt langsiktige eierskap i Glitre Energi og Vardar for å bidra til det 
grønne skiftet og sørge for at vi utvikler og vedlikeholder en stabil og trygg kraftforsyning for samfunnet. 
Vi har tillit til at selskapenes ledelse igjen forvalter sine eierinteresser på en profesjonell og forsvarlig 
måte.  
 
 


