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SVAR: NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND

Vi viser til brev fra NVE, datert 08.06.2018 og vil herved komme med en administrativ uttalelse fra
Notodden kommune.
Utgangspunkt for uttalelsen
Vårt utgangspunkt for uttalelsen er kartene for analysearealer som ligger på NVE sine nettsider, og
vår egen arealdel til kommuneplanen.
Slik vi forstår kartene er det kun analyseareal nr. 5 som direkte berører Notodden kommune. Dette
arealet berører igjen Notodden kommune i tre adskilte områder (vist på kart - vedlegg 1). Vi har
videre skissert inn på gjeldende kommuneplan (vedlegg 2-4) de områdene som er vist som aktuelle
analyseområder i Notodden (gjenstående områder etter at «harde og myke eksklusjoner» er utelatt).
Områdene er følgende:
A) : Et område mellom Tinnsjø og Sjåvatn.
B) : Et område opp mot Blefjell.
C) : Et område inne på Lifjell.
Alle tre områdene berøres i varierende grad av bestemmelser og retningslinjer gitt i kommuneplanens
arealdel for Notodden (se kartvedlegg 2, 3 og 4 og tittelfelt vedlegg 5 og 6). Spesielle statlige og
fylkeskommunale planer som berører områdene nevnes her uten at vi går videre inn på innholdet i
disse, da vi regner med at NVE i utgangspunktet har oversikt over disse.
De enkelte områdene
A):

Et område mellom Tinnsjø og Sjåvatn.

Kommuneplanens arealdel
Området er i all hovedsak LNF- område med visse innslag av stulsbebyggelse hvor enkelte
eksisterende bygg tillates omgjort til fritidsbebyggelse.
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Størstedelen av området er definert som områder som ligger mer enn 1 km fra tekniske inngrep.
Disse områdene har retningslinje om at de «.. ikke bør reduseres i omfang».
En sentral del av området er definert som «andre viktige turområder» med inntegnet de viktigste
sommer og vinterløypene. Området har retningslinje om at det «.. bør langsiktig beholdes som mest
mulig reine landbruks- natur- og friluftsområder.
Statlige og fylkeskommunale planer
Omtrent halvparten av området ligger innenfor område som er tatt med i Verneplan for vassdrag.
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