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BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

UTVIKLINGSAVDELINGEN

NORGES VASSDRAGS—OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår dato:

31.10.2018

Vår referanse:

Deres dato:

11.06.2018

Deres referanse:

Innspill til nasjonal

2018/9718-8

Vår saksbehandler:
Morten

ramme for vindkraft

Eken, tlf. 32 80 86 67

på land - Buskerud

fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune viser til NVEs utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land, utarbeidet
på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.
Buskerud fylkeskommune beklager sein
tilbakemelding

og takker for at fristen

Buskerud fylkeskommune

negativt
utformet

påvirket

interesser

interesser.
knyttet

av en framtidig

på et overordnet

Energidepartementet

for innspill

ble forlenget.

mener det er viktig å satse på klimavennlige

også veies opp mot andre viktige
kan viktige regionale

For analyseområdene

vindkraftutbygging.

for vindkraftutbygging,

energiformer,

for vindkraft

til blant annet kulturminner,

friluftsliv,

Fylkeskommunens

nivå, og vil følges opp mer konkret

sender sitt forslag til nasjonal

Fire av analyseområdene

ramme for vindkraft

Buskerud

reiseliv og villrein

innspill

i uttalelser

men dette må

som berører

bli

i denne fasen er

når Olje- og
på høring.

(4,5,6 og 7), som det skal jobbes videre med som potensielle områder
berører Buskerud. Felles for områdene er at dette er høytliggende

områder/fjellområder.
Fjellområdene

har i uminnelige

tider

hatt menneskelig

er interessante i kulturminnesammenheng.

aktivitet.

Dette forutsettes

har over tid vært utsatt for betydelige arealinngrep,
midlertid

medfører

at fjellområdene

kulturminnemyndighet

innenfor vurderingsområdene

har
for

fanget opp av NVE i det videre arbeidet.

lBuskerud er det også i vår tid mange brukerinteresser
jernbaneutbygging,

Dette

Buskerud fylkeskommunes

via Riksantikvaren oversendt innspill om kulturminneverdier
vindkraft.

%

vassdragsreguieringer

knyttet til fjellet, og Buskeruds fjellnatur

eksempelvis i form av vei—og

og fritidsbebyggelse.

Områder med snaufjell har i

i stor grad blitt holdt fri for bebyggelse og representerer

derfor viktige natur- og

friluftsområder.
Innenfor vurderingsområdene

i Buskerud er det også fire villreinområder

som Norge har et

spesielt ansvar for å ivareta.

bfk.no
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Dette viser at utbygging av vindkraft

i fjellområdene

i Buskerud lett vil kunne komme i konflikt

med både nasjonale og regionale interesser. Buskerud fylkeskommune
peke på forhold

av regional

interesse

knyttet

til følgende

vil i denne fase av arbeidet

tema:

Friluftsliv
Buskerud fylkeskommune
fylket.

Gjennom

Arbeidet

dette

har i samarbeid med kommunene

arbeidet

er ikke sluttført

til kunnskapsgrunnlaget

blir viktige områder

i alle kommuner
som anvendes

arbeidet med vindkraftvurderinger,

satt i gang friluftslivkartlegging i

for friluftslivet

registrert

ennå. Friluftslivskartleggingen
innen arealforvaltning

lokalt

mener fylkeskommunen

og verdivurdert.

vil være et viktig bidrag

ldenne fasen av

og regionalt.

at områder som er vektet som

nasjonalt og regionalt viktig for friluftslivet bør ekskluderes fra videre vurderinger
vindkraftutbygging.
Reiseliv

Dette omfatter

av

områder i alle vurderingsområdene.

og fritidsbebyggelse

Buskerud er et av landets ledende reislivsfylker, og reiselivsnæringen er i fortsatt vekst og
utvikling i fylket. Randområdene
fritidsbebyggelse
vindkraft

rundt fjellplatåene

og reiselivsaktiviteter,

vil kunne

redusere

med fjellområdene

fjellområdenes

reiselivsutvikling. De fire analyseområdene
reiselivskommuner
del av kommunenes

hvor fritidsbebyggelse
næringsliv.

er særlig attraktive for etablering av
som utmarkstilbud.

opplevelseskvaliteter

for vindkraft

og attraksjon

berører områder i utpregede

og næringsvirksomhet

Vindkraftutbygging

konfliktfylt, spesielt i relativt små fjellområder

Etablering av
for videre

knyttet til dette utgjør en viktig

i disse områdene

vil derfor

med mye omkringliggende

kunne

bli

reiselivsaktivitet

og

fritidsbebyggelse.
Villrein

Innenfor vurderingsområdene

i Buskerud er det store villreininteresser.

samarbeid med berørte fylkeskommuner,
regionale planer for Hardangervidda

villreinstammer

Buskerud,

Villreininteresser

i områdene Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell.

fylkeskommune

utarbeidet

har en sentral plass i disse planene.

områdene har status som nasjonale villreinområder.

kartlagt av Villreinsenteret
Buskerud

kommuner og villreinnemder

har i

og Nordfjella med Raudafjell, og er i gang med å lage

regional plan også for NorefjeIl-Reinsjøfjell.
De to førstnevnte

fylkesmenn,

Fylkeskommunen

l tillegg er det egne

! Buskerud er alle villreinområdene

i nyere tid, så kunnskapen om villreinens arealbruk er derfor god.
mener

at leveområdene

slik de er vist i Naturbasen

for villreinen

til Miljødirektoratet,

i alle de fire villreinområdene

i

bør legges inn som eksklusjonsområder

i analysekartene.

Med vennlig hilsen

Morten

Eken

rådgiver
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Dokumentet

er godkjent

elektronisk

Hvis du ønsker å svare elektronisk:
Eventuelt

www.btkno

og sendes uten signatur
www.bfk.no

— under kontakt

edialo

(kan også benyttes

til sensitive

opplysninger).
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NORGES VASSDRAGS— OG ENERGIDIREKTORAT
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Innspill

til nasjonal

ramme for vindkraft

(NVE)

på land - Buskerud

Er du klar over at du kunne ha mottatt dette brevet digitalt

fylkeskommune

i samme øyeblikk

som saksbehandler

ditt mobilnummer

og e-postadresse

sendte

brevet?

Dersom

du logger deg inn på www.altinn.n0

0g registrerer

valget «profil, roller og rettigheter» 0g videre på «din kontaktinformasjon»,
og e-post når du får brev fra Buskerud fylkeskommune.
For bedrifter

Vil du motta varsel på SMS

er det daglig leder som Vil få varsel på SMS og e—post om det er kommet

fylkeskommunen

til bedriftens

Altinn—konto. Daglig leder kan delegere

under

myndighet

post fra

til å lese bedriftens

post i Altinn.
Dersom du ikke innen to virkedager logger inn i Altinn Og leser posten fra fylkeskommunen,
skrevet ut og sendt til deg i posten på vanlig måte.

Vil den bli

