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Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land
Viser til brev datert 08.06.2018 vedr. nasjonal ramme for vindkraft på land samt oppfølgende
brev datert 05.09.2018 med utsatt svarfrist til 20.10.2018.
NVE inviterer i brevet kommunen til å komme med faglige innspill av overordnet karakter til
viktige hensyn i analyseområdene. Deler av Brønnøy kommune inngår i analyseområde 27.
Brønnøy kommune ønsker i denne tidlige utredningsfasen å gjøre NVE oppmerksom på de
overordnede kartleggingene som kommunen selv støtter seg til i faglige utredninger.
Brønnøy kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder etter
metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013. Kartleggingen i Brønnøy kommune er
omfattende og dekker store deler av kommunens samlede areal. Kartlegging finnes i
Miljødirektoratets naturbase og Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommunes
nordlandsatlas (www.nordlandsatlas.no). Innenfor analyseområdet er områdene rundt
Torghatten og Ytter-Torget, Ramntind, Skomovikvatnan, Salbuhatten, Gåsheimyra, Gåsheia
lysløype, Kaukarpallen, Nevernes, Hilstadfjellet, Hilstad lysløype, Hommelstø havn,
Finnvikvatnet, Navan, Grøndalsfjellet, Sæterfjellet, Lidarende, Trælneshatten, Trælnes,
Storvatnet, Sausheia, Strauman, Fuglvatnet, Bjørnstokkvatnan og Tosdalen verdsatt som
svært viktige friluftsområder. Kommunen kan bistå NVE med ytterligere presisering av
kartleggingen dersom det viser seg interessant.
Brønnøy kommune ønsker dessuten å vise til landskapskartlegging Nordland, som også er
tilgjengelig i nordlandsatlas. Kartleggingen definerer både landskapstype og utbredelse samt
landskapenes verdi. Innenfor analyseområdet i Brønnøy kommune er områdene Torghatten og
Helløya vurdert til å ha svært stor verdi og områdene Mosfjell, Skillebotnfjorden vurdert til å
ha stor verdi.
Det er flere verneområder i analyseområdet. Verneplan for Lomsdalsvassdraget,
Brusjøvassdraget, Sausvassdraget og Navavatnvassdraget samt naturreservatene Storhaugen,
Strengivatnet, Votnmyra og Grønlidalen må hensyntas. Mer informasjon finnes her:
http://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/naring-natur-og-miljo/natur-og-miljo-2/. Dessuten
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har Fylkesmannen i Nordland i brev datert 4.7.18 oversendt sin tilrådning til Miljødirektoratet
om vern av eiendommen Ursvatnet (gnr.5, bnr. 1) som naturreservat. Dette verneforslaget er
ikke avklart.
Analyseområde 27 bør i nord justeres slik at det presist følger avgrensningen av LomsdalVisten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve.
Brønnøy kommune ønsker å gjøre oppmerksom på at analyseområdet beliggende øst for
Brønnøysund bru inngår i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Det er dessuten betydelige
næringsinteresser knyttet til bergverk i kommunen.
Det er en værradar på Kvaløyfjellet i Sømna kommune. Meteorologisk Institutt anbefaler i
brev til Brønnøy kommune (datert 5.3.2013) at det ikke tillates vindturbiner i en avstand på 05 km fra værradaren. Avstanden 5-20 km fra værradaren er en konsultasjonssone, hvor
eventuelle nye vindturbiner ikke skal kunne nå inn i værradarens hovedlobe. Brønnøy
kommune anbefaler NVE å utrede begrensningene nærmere i dialog med Meteorologisk
Institutt.
Brønnøy kommune jobber med revidering av kommuneplanens arealdel og gjennomførte
første høring av planforslaget i perioden april-juni 2018. Planforslaget kan ses i nordlandsatlas
under kartlaget «kommuneplan ettersyn» samt på Brønnøy kommunes hjemmeside:
http://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/planer-og-horinger/horinger-ogkunngjoringer/tidligere-horinger-arkiv/. Planforslaget justeres nå etter høringen.
Brønnøy kommune håper dette faglige innspillet kan komme til nytte i NVE sitt
kartleggingsarbeid. Brønnøy kommune stiller seg naturligvis til rådighet for utdypning av
innspillet.
Med hilsen
Gunvald Eilertsen
plansjef
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