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Kommunene oppfordres til å gi høringsinnspill på Nasjonal ramme for vindkraft
Akkurat nå arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sammen med
Miljødirektoratet og Riksantikvaren, for å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som skal
resultere i et kart over landets «mest egnete områder for vindkraft». Det er gjennom en
kartleggingsprosess plukket ut 43 analyseområder 1 som det skal arbeides videre med og
reduseres til ca. 20 områder gjennom en analyseprosess. NVE har nå invitert kommuner og
fylkeskommuner til å gi høringsinnspill på de utvalgte områdene, med frist 20 september.
Det er bred enighet om at økt satsing på fornybar energi er fornuftig så lenge det gjøres på
lag med naturen. En slik satsing forutsetter en vurdering av alternativer, muligheter og
kostnader.
Vindkraftanlegg påvirker landskapet over store områder, og også store sammenhengende og
urørte naturområder, og ett anlegg kan påvirke flere kommuner, både direkte og indirekte.
Derfor er det ekstra viktig at prosessen er inkluderende. Prosessen så langt har i stor grad
vært preget av tidsfristen for oppdraget, framfor kunnskapsinnhenting og regional og lokal
medvirkning. Nå er det opp til kommunene å melde seg på!
Omfang
Selv om ikke Nasjonal ramme for vindkraft angir framtidig volum for vindkraftutbygging, så
er intensjonen å legge til rette for et stort volum av vindkraft. NVE har vurdert at det er rom
for opp mot 30 TWh ny vindkraft på eksisterende nett. Pr nå er det under utbygging rundt 7
TWh, noe som er mer enn dobbelt så mye som allerede er i drift. Samlet sett kan dette bety
opp mot 3 400 vindkraftturbiner 2. Nasjonal ramme for vindkraft skal ikke erstatte
konsesjonsprosessen, men kommunene må forvente pågang fra vindkraftbransjen i de
områdene som defineres som best egnet for vindkraftutbygging.
Innspill fra kommunene
NVE sendte i juni i år ut brev til alle landets kommuner hvor direktoratet etterspør innspill
om viktige regionale interesser. Vi oppfordrer alle landets berørte kommuner, også
nabokommuner til analyseområdene, til å gi sine innspill innen 20. september.
Miljødirektoratet, som er involvert i prosjektet, har konkludert med at det med dagens
kunnskap (kunnskapsgrunnlaget er under oppbygging) «ikke (er) faglig grunnlag for å peke
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Kart over analyseområdene - https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kart/
Antall turbiner er kalkulert ved å benytte turbiner med effekt 3 MW og brukstimer 3000.
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ut de mest verdifulle sammenhengende naturområdene i en nasjonal sammenheng. Vi kan
derfor heller ikke fastslå hvilke konkrete arealer av denne typen der vindkraftutbygging vil
medføre størst, og tilsvarende minst, konflikt». Eksempel på nært forestående, men fortsatt
manglende kunnskap er Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Kvaliteten på rammen er med andre ord avhengig av at kommunene og andre regionale og
lokale aktører bidrar med sine innspill. Er det viktige natur- og friluftslivsinteresser, eller
andre interesser, som er uforenelige med utbygging av vindkraftanlegg i analyseområdene?
De mest aktuelle temaer som direktoratene arbeider med finnes i denne oversikten:
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/kunnskapsgrunnlag/
Fristen for innspill
Undertegnede organisasjoner har nylig sendt brev til olje- og energiministeren der vi ber om
utsettelse av denne fristen til 31.12.2018, men fristen er enn så lenge satt til å være 20.
september.
Vi oppfordrer også kommunene til å be om utsettelse av fristen, hvis det er behov for det for
å kunne gi gode innspill i prosessen.
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