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Høringsinnspill fra Øksnes kommune - Nasjonal ramme for
vindkraft på land – Innspill om viktige regionale interesser
Øksnes kommune har i brev av 06.08.18 og 05.09.18 mottatt invitasjon til å gi innspill
om viktige regionale interesser.
Øksnes kommune ønsker i denne sammenhengen å komme med innspill til områder
i kommunen som må vurderes særskilt i det videre arbeidet med utarbeidelse av en
nasjonalramme for vindkraft. Dette innspillet er vedtatt av Øksnes kommunes
formannskap i F-sak 102/18 den 09.10.18.
Innspill.
Vindkraft vil i fremtiden være viktig for å kunne produsere miljøvennlig energi. Denne
typen energi vil også være ”kortreist” fordi den kan produseres lokalt. I tillegg vil
skadene som påføres naturen i større grad være reversible sett i forhold til andre
metoder for kraftproduksjon. Øksnes kommune er positive til at det utarbeides en
nasjonal ramme for vindkraft på land, slik at det beste lokalitetene kan kartlegges og
velges.
Større anlegg av vindkraft kan også gi noen miljømessige utfordringer, spesielt
dersom vindkraftanlegg kommer nær viktige frilufts- og naturområder og ved tett
befolkede områder. I Øksnes kommune finnes det en del slike områder som vi ber
NVEt vie en spesiell oppmerksomhet i arbeidet med å utrede mulige
vindkraftlokaliteter. Disse områdene er:
Naturreservat
 Grunnfjorden
 Gåsøya/Geitholmen
 Stø/Nyksund
 Høljanmyran
 Anda
 Floholman
Postadr.:
Storgata 27
8430 Myre

Telefon:
Telefaks:

76 18 50 00
76 18 50 01

Bankgiro:
Konto skatt::
Org.nr.:

4648.07.00341
6345.06.18685
845 152 012

Epost:
postmottak@oksnes.kommune.no
www.oksnes.kommune.no

Utvalg av de viktigste friluftsområdene.
 Dronningruta mellom Stø og Nyksund
 Nyksunddalen
 Kyststien mellom Klo og Stø
 Klodalen
 Gammelanlegget ved Strengelvåg.
 Kutråkket Strengelvågfjorden
 Klubben Strengelvåg
 Fjellruta Tretinddalen, Tretinden og Skipet
 Bjørkeskogen Myre
 Breistrand – Nordsand
 Sørsand
 Tunstad/Hjellsand
 Steinlandsmarka
 Alsvågmarka
Viktige beiteområder for sau
 Alsvåg – Steinland – Øvergården
 Stø – Klo – Strengelvåg – Nyksund – Myre

Øksnes kommune imøteser at vårt innspill tas med i det videre arbeidet med en
nasjonal ramme for vindkraft.
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Med hilsen
Bengt Stian Nilsen
Enhetsleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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