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Melding om vedtak - Nasjonal ramme for vindkraft på land - Lokale
og regionale innspill
Kommunestyret- 047/18, har i møte 13.09.2018 fattet følgende vedtak:
Sør-Aurdal kommunestyre har følgende innspill til Nasjonale rammer for vindkraft på land:
1. Kommunestyret vil innledningsvis understreke at vindmøller er et stort teknisk inngrep
med store konstruksjoner, og som i tillegg medfører betydelig vegbygging.
2. I den delen av Sør-Aurdal som inngår i «Analysearealer i Oppland» ligger det 3300 hytter
og et stort antall setre. I kommuneplanens arealdel er dette området utpekt som
satsingsområde for fritidsbebyggelse, og det foreligger konkrete planer for en betydelig
vekst i antall hytter.
3. Hytteturismen er avgjørende for næringsutvikling og bosetting i Sør-Aurdal.
4. De «restarealene» som går fram at «Analyseområder detaljkart» er grunnlaget for
opplevelseskvalitetene i området, og derfor avgjørende for bruken av eksisterende
hytter og videreutvikling av hytteturismen. Fastboende benytter de samme arealene til
friluftsliv, jakt, fiske og annen rekreasjon.
5. De samme områdene er også viktige for dyrelivet, og benyttes til utmarksbeite om
sommeren og til reinbeite om vinteren.
6. Vassfaret er et naturområde som er viktig i regional sammenheng og som også har store
kulturhistoriske verdier. Vindmøller i randsonene vil redusere opplevelsesverdiene
knyttet til Vassfaret og kommer i konflikt med de verdiene som ligger til grunn for
vernevedtaket.
7. Avslutningsvis vil kommunestyret understreke at vindmøller i de områdene som er vist i
«Analyseområder detaljkart» i så stor grad vil redusere naturverdiene og
opplevelseskvalitetene, at kommunestyret ved framtidige konkrete planer ikke ser for
seg å kunne gå inn for at planene realiseres.
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Saksopplysninger:

Etter bestilling fra Olje- og energidepartementet (OED) arbeider Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft
på land. Formålet med den nasjonale rammen er å bidra til at de beste
vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Kommuner,
fylkesmannsembeter og fylkeskommuner er nå invitert til å komme med sine
innspill om viktige regionale interesser. Områdene skal velges ut med
utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, og avstemmes mot andre viktige
miljø- og samfunnshensyn.
Totalt er det utpekt 43 analyseområder, NVE skal gjøre en overordnet arealanalyse
av disse og komme fram til de best egnede områdene for vindkraft i Norge. I
oversendingsbrevet fra NVE blir det også sagt at det skal benyttes et standardisert
skjema for å fange opp viktige interesser på et overordnet nivå. Videre at
områdene er store og at det skal vurderes svært mange tema, og at
detaljeringsgraden derfor må bli lav.
Det påpekes fra NVE at dette dreier seg om innhenting av faglig informasjon, og at
det ikke er en generell høring om den nasjonale rammen for vindkraft. OED vil
gjennomføre en høring av NVEs forslag til nasjonal ramme når den foreligger, det
vil da være muligheter for å gi politiske innspill og generelle synspunkter om den
nasjonale rammen.
Deler av Sør-Aurdal er med i ett av analyseområdene, se vedlagte kart
«Analysearealer Oppland». Dette er et stort analyseområde som strekker seg fra
Norefjell i sør til FV51 over Golsfjellet i nord, mot vest til nord for Geilo. Dette
innebærer at hele Vassfaret, Hedalsfjella, Teinvassåen, Veståsen i Bagn og
Fjellstølområdet inngår i analyseområdet.
I det videre arbeidet skal NVE gjennomføre overordnet analyse for å komme fram
de beste egnede områdene for vindkraft. Gjennom det som benevnes som «myk
og hard eksklusjon» ekskluderes lite egnede områder, noe som fører fram til et
grunnlagskart som blir utgangspunkt for det videre analysearbeidet. Hard og myk
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eksklusjon er beskrevet slik i notatet:
Med «hard eksklusjon» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraft
utbygging på grunn av tekniske/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene
er formelt vernet eller tilsvarende.
Med «myk eksklusjon» menes eksklusjon av arealer der virkninger for
enkeltinteresse i mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk.
Etter at områdene med eksklusjon er tatt ut reduseres arealene i Sør-Aurdal som
skal vurderes i prosessen videre betydelig, det går fram av vedlagte kart
«Analyseområder detaljkart». Dette kartet er, særlig på grunn av målestokken som
benyttes, svært krevende å lese.
Et viktig grunnlag for arealanalysene som er gjennomført er landsdekkende baser
for aktuelle temaområder. Utfordringen er at det er få databaser som er
landsdekkende og at kvaliteten på de data som ligger i basene varierer. For å
kompensere for dette og framskaffe bedre kunnskapsgrunnlag skal det utarbeides i
alt 19 temautredninger, disse kan en finne på NVE sin hjemmeside;
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/. Her går det fram av
oversikten at det pt mangler 8 av 19 temarapporter.
Vurdering:

En vil først påpeke at vindmøller er et stort teknisk inngrep som også medfører
betydelig vegbygging. Vindmøller er store konstruksjoner som vil bli synlige fra
store omkringliggende områder.
Slik en leser «Analyseområder detaljkart» så er bl.a. verneområdene i Vassfaret og
områder med bebyggelse (setre og hytter) ekskludert som aktuelle for
vindkraftanlegg. De gjenværende områdene blir da snaufjell og skogområder som
ligger mellom hytteområdene.
I Sør-Aurdals del av det opprinnelige analysearealet ligger det ca 3300 hytter, og
det foreligger konkrete planer for en betydelig vekst i antall hytter i årene framover
både på Teinvassåsen/Søbekkseter og Veståsen. Dette har bakgrunn i at disse
områdene, sammen med Fjellstølen, i kommuneplanens arealdel er utpekt som
satsingsområder for fritidsbebyggelse. De arealene som ligger mellom
utbyggingsområdene benyttes til friluftslivsaktiviteter både sommer og vinter, og er
tilrettelagt med oppkjørte skiløyper vinterstid og merkede stier som benyttes om
sommeren. Det er ikke utbyggingsområdene alene som gjør området attraktivt for
fritidsboliger, det er i første rekke de aktiviteter som kan utøves i resten av området
som tiltrekker seg hytteturister. Hytteturismen er viktig for å næringsutvikling og
bosetting i Sør-Aurdal. Også fastboende benytter seg av de samme områdene til
friluftsliv og rekreasjon.
Disse områdene er også viktige for dyrelivet, og benyttes også i stor grad til
utmarksbeite og til reinbeite om vinteren.
Selv om verneområdene i Vassfaret ikke er aktuelle for vindkraftutbygging, så er
det viktig å påpeke at Vassfaret er et naturområde som er viktig i regional
sammenheng og som også har store kulturhistoriske verdier. Vindmøller i
randsonene vil redusere opplevelsesverdiene knyttet til Vassfaret.
Rådmannens forslag til vedtak:

Sør-Aurdal kommunestyre har følgende innspill til Nasjonale rammer for vindkraft
på land:
1. Kommunestyret vil innledningsvis understreke at vindmøller er et stort
teknisk inngrep med store konstruksjoner, og som i tillegg medfører
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betydelig vegbygging.
2. I den delen av Sør-Aurdal som inngår i «Analysearealer i Oppland» ligger
det 3300 hytter og et stort antall setre. I kommuneplanens arealdel er dette
området utpekt som satsingsområde for fritidsbebyggelse, og det foreligger
konkrete planer for en betydelig vekst i antall hytter.
3. Hytteturismen er avgjørende for næringsutvikling og bosetting i Sør-Aurdal.
4. De «restarealene» som går fram at «Analyseområder detaljkart» er
grunnlaget for opplevelseskvalitetene i området, og derfor avgjørende for
bruken av eksisterende hytter og videreutvikling av hytteturismen.
Fastboende benytter de samme arealene til friluftsliv, jakt, fiske og annen
rekreasjon.
5. De samme områdene er også viktige for dyrelivet, og benyttes til
utmarksbeite om sommeren og til reinbeite om vinteren.
6. Vassfaret er et naturområde som er viktig i regional sammenheng og som
også har store kulturhistoriske verdier. Vindmøller i randsonene vil
redusere opplevelsesverdiene knyttet til Vassfaret og kommer i konflikt
med de verdiene som ligger til grunn for vernevedtaket.
7. Avslutningsvis vil kommunestyret understreke at vindmøller i de områdene
som er vist i «Analyseområder detaljkart» i så stor grad vil redusere
naturverdiene og opplevelseskvalitetene, at kommunestyret ved framtidige
konkrete planer ikke ser for seg å kunne gå inn for at planene realiseres.
Kommunestyret 13.09.2018:
Behandling:

Som rådmannens forslag. Enstemmig.
KS- 047/18 Vedtak:
Sør-Aurdal kommunestyre har følgende innspill til Nasjonale rammer for vindkraft på land:
1. Kommunestyret vil innledningsvis understreke at vindmøller er et stort teknisk
inngrep med store konstruksjoner, og som i tillegg medfører betydelig
vegbygging.
2. I den delen av Sør-Aurdal som inngår i «Analysearealer i Oppland» ligger det
3300 hytter og et stort antall setre. I kommuneplanens arealdel er dette området
utpekt som satsingsområde for fritidsbebyggelse, og det foreligger konkrete
planer for en betydelig vekst i antall hytter.
3. Hytteturismen er avgjørende for næringsutvikling og bosetting i Sør-Aurdal.
4. De «restarealene» som går fram at «Analyseområder detaljkart» er grunnlaget for
opplevelseskvalitetene i området, og derfor avgjørende for bruken av
eksisterende hytter og videreutvikling av hytteturismen. Fastboende benytter de
samme arealene til friluftsliv, jakt, fiske og annen rekreasjon.
5. De samme områdene er også viktige for dyrelivet, og benyttes til utmarksbeite om
sommeren og til reinbeite om vinteren.
6. Vassfaret er et naturområde som er viktig i regional sammenheng og som også
har store kulturhistoriske verdier. Vindmøller i randsonene vil redusere
opplevelsesverdiene knyttet til Vassfaret og kommer i konflikt med de verdiene
som ligger til grunn for vernevedtaket.
7. Avslutningsvis vil kommunestyret understreke at vindmøller i de områdene som
er vist i «Analyseområder detaljkart» i så stor grad vil redusere naturverdiene og
opplevelseskvalitetene, at kommunestyret ved framtidige konkrete planer ikke ser
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for seg å kunne gå inn for at planene realiseres.
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