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Det er gjort følgende vedtak i saken:

Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft på land:
Foreløpige analyser viser at det er 2 områder i Hedmark som kan egne seg til vindkraft. Et av
disse, analyseområde 2, dekker hele Nord-Odal kommune. Hele østre del av analyseområde 2
dekker utmarksområde Vestmarka, som berører 9 kommuner i Hedmark. Den 27.04.2012 vedtok
Miljøverndepartementet «Regional plan for Vestmarka – retningslinjer for bruk og vern». Planen
er et resultat av et omfattende samarbeid mellom de berørte kommunene, fylkesmannen og
fylkeskommunen, både på administrativt og politisk nivå. Departementet ga sin fulle tilslutning
til arbeidet som var gjort, og de retningslinjene som forelå, og innskjerpet det langsiktige
perspektivet for forvaltning av området ved at de fastsatte en virketid for retningslinjene på 40
år. Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virksomhet innenfor planområdet, jf. Plan- og bygningslovens § 8-2.
Det er allerede gitt konsesjon til vindkraftanlegg i Songkjølen og Engerfjellet, som ligger vest i
kommunen. Dette prosjektet har vært under planlegging i mange år, og det har vært svært
omstridt blant både innbyggere og politikere. Et nytt vindkraftanlegg øst i kommunen, som
legger beslag på mye av de siste utmarksområdene i kommunen, vil igjen legge ytterligere press
på lokalsamfunnet.
Kommunen vil på bakgrunn av retningslinjene for Vestmarka, og at kommunen allerede har et
vindkraftprosjekt med konsesjon, be om at området som ligger i utmarksområdet Vestmarka tas
ut fra planene.

Vedtaket kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningslovens § 28. Fristen for klage er 3 uker fra det
tidspunkt du har mottatt dette vedtaket.
Klagen skal være begrunnet, og det angis hvilken del av vedtaket det klages over.
Klagen skal være undertegnet av klager eller hans fullmektig og sendes Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2,
2120 Sagstua.
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