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Nasjonal ramme for vindkraft – administrativt innspill fra Gjesdal
kommune
Det vises til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine brev datert 8.6.2018 og 5.9.2018
vedrørende Nasjonal ramme for vindkraft.
I brev datert 8.6.2018 leser en blant annet at formålet med den nasjonale rammen er å bidra til
at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. Videre skriver NVE at de
ønsker innspill om viktige regionale interesser. NVE understreker i sitt brev at det er faglig
informasjon av overordnet karakter som de vil ha innspill om. Frist for innspill settes til
20.9.2018.
I brev datert 5.9.2018 er fristen for å gi innspill satt til 20.10.2018.
Innspill fra Gjesdal kommune
Friluftsliv:
Gjesdal kommune har flere regionalt viktige friluftsområder. Vi nevner Frafjordheia,
Madlandsheia, og Brekko. Vi betegner oss som en friluftslivskommune. Vi er midt i prosessen
med å kartlegge og verdisette friluftslivsområder og innfallsporter i kommunen etter
Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Dette arbeidet
forventes å være ferdig sommeren 2019.
Støy:
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gir anbefalte utendørs
støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål.
Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for
eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner.
På Regjeringen sin nettside finner en dokumentet Handlingsplan mot støy 2007–2011, med
oppdatering ut 2015 Her leser en at «Det skal gjøres en nærmere vurdering av helseeffekter fra
lavfrekvent støy, slik som helikopter, vindmøller mv., som grunnlag for fastsetting av indikator
for hvordan folk opplever slik støy og for fastsetting av helsebaserte nasjonale normer.»
Vi gir med dette administrativt innspill om at føre-var prinsippet må legges til grunn i forhold til
støy og bebyggelse når en skal finne de beste vindkraftlokalitetene.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) anbefaler av det
kartlegges rekreasjonsområder og stille områder. Gjesdal kommune har ikke kartlagt stille
områder.
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Viltkartlegging:
Gjesdal kommune reviderte viltkartet i 2014. Det ble da gjort en ny kartlegging av arter som er
unntatt offentligheten. I kommunen er det blant annet registrert 17 hubrolokaliteter. Data er
sendt til Fylkesmannen i Rogaland. Nytt faktaark med retningslinjer og anbefalinger for
forvaltning av hubro står det: «Vindkraftanlegg kan representere en kollisjonsrisiko for hubro,
men er lite undersøkt. Trolig er habitatødeleggelse i forbindelse med etablering av slike anlegg
en vel så stor trussel mot hubroen som kollisjonsrisiko med vindturbiner. Utbygginger bør
unngås < 1 km fra kjente hubroreir.»
Landbruk:
Gjesdal kommune har et aktivt landbruk med ca. 150 jordbruksforetak. I ny landbruksplan har
kommunen blant annet vedtatt følgende mål: «Kommunen ønsker levende bygder» og
«Kommunen ønsker aktive og robuste bruk i hele kommunen». I gjeldende kommuneplan har vi
definert områder hvor vi har definert områder med bosettingshensyn. I disse områdene har
kommunen åpnet for å styrke bosettingen ved at vi kan være positive til at det føres opp nye
boenheter. Gjesdal kommune har en målsetting om å skape livskraftige og attraktive
lokalsamfunn.
Ved planlegging av nye vindkraftområder må det tas særlig hensyn til støy overfor bebyggelse
på bygda. Attraktive lokalsamfunn og god bokvalitet kan ikke nødvendigvis likestilles med at en
ifølge støyretningslinje skal kunne akseptere støy fra vindturbiner på opptil Lden 45 dB.
Det vises for øvrig til avsnitt om støy over.
Landskap:
Ved vurdering av nye vindkraftlokaliteter må også Rogaland Fylkeskommune sin rapport Vakre
landskap i Rogaland legges til grunn. Her er flere områder i Gjesdal kommune kartlagt som
«områder med meget høy landskapsverdi/ nasjonal interesse», og «område med høy
landskapsverdi / fylkesinteresse».
Biologisk mangfold:
I Gjesdal kommune er det kartlagt flere områder med utvalgt naturtypen kystlynghei. På Ålgård,
Edland og på Sikvaland er det i disse naturtypene registrert klokkesøte. Klokkesøte (Gentiana
pneumonanthe) vurderes i Norsk rødliste som sårbar (VU) ut fra markert pågående tilbakegang
for dens voksesteder.
Til sist vil vi minne om at det i Gjesdal kommune er gitt konsesjon til Måkaknuten, Gilja, Skurve
og Tindafjell vindkraftverk. Det bør ses på sumvirkninger for alle vindkraft det er gitt konsesjon til
i hele regionen.
Med hilsen
GJESDAL KOMMUNE
Gerd Karin Espedal
Leder arealbruk

Gudrun Kristensen
Fagansvarlig landbruk, natur og miljø

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.

J.post id 18/27363 Side 2 av 2

