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Riksantikvarens innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land
Vi viser til bestilling fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 26.06.2018på
tematiske analyser av 43 utpekte områder. Vi viser videre til Klima - og miljødepartemen tets
(KLDs) brev datert 10.03.2017der Riksantikvaren og Miljødirektoratet gis i oppdrag å levere
innspill til arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft.
Riksantikvarens ansvarsområder inngår i temaene «Landskap» og «Kulturminner og -miljøer».
Våre innspill til team L andskap er en del av Miljødirektoratets oversendelse.Våre innspill til
temaet Kulturminner og -miljøer ligger vedlagt her. Kartene i vedlegget viser våre innspill til
eksklusjon innenfor begge temaene, slik at helheten i kulturminneforv altningens innspill blir
mer forståelig.

Sakshistorikk
Med bakgrunni energimeldingenKraft til endring – Energipolitikkenmot 2030(Meld. St. 25
(2015-2016))ga Olje- og energidepartementet
(OED) NVE i oppdragå lede arbeidetmed å lage
et forslagtil en nasjonalrammefor vindkraft på land. Den nasjonalerammenskal beståav to
deler:et oppdatertkunnskapsgrunnlag
om virkninger av vindkraft og et kart med utpekingav de
mestegnedeområdenefor vindkraft. Områdeneskal velgesut medutgangspunkti vindressurser
og eksisterendeog planlagtnettkapasitet.Detteskal så avstemmesmot andreviktige miljø - og
samfunnshensyn.
Begrunnelsenfor å utarbeideen nasjonalrammefor vindkraft på land er et ønskeom å leggetil
rettefor en langsiktig utvikling av lønnsomvindkraft i Norge.I noentilfeller har
vindkraftprosjekterført til betydeligekonflikter, og disseerfaringenetilsier at det er behovfor i
noe sterkeregradå styre hvor det søkesom konsesjonfremover.
Rammenskal ikke værejuridisk bindendeeller en form for overordnetkonsesjonsbehandling,
men et faglig råd om hvor det kan ligge til rettefor lønnsomvindkraft. Det vil fortsattvære
mulig å få konsesjonfor prosjekterutenforområdenesom er utpektsom mestegnet,samtidig
som prosjekterinnenfor de utpekteområdenekan få avslag.
NVE har valgt å bruke «eksklusjon»som et metodiskgrepog har gjennomto rundermed
eksklusjonereliminert lite egnedeområder.Påbakgrunnav rundenemed henholdsvis«hard»og
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«myk» eksklusjon,pekteNVE ut 43 analyseområdersom grunnlagfor en eksklusjonsrunde
nummertre.
Eksklusjonsrunde
1 – Harde eksklusjoner
Den hardeeksklusjonsrunden
er i prinsippeten konstateringav hvilke områdersom er uaktuelle
for vindkraft. NVEs definisjonav hardeksklusjon:
«Med «hard eksklusjon»meneseksklusjonav arealer somer uaktuellefor
vindkraftutbyggingpå grunn av teknisk/økonomiske
forhold, eller på grunn av at
arealeneer formelt verneteller tilsvarende.»
Av Riksantikvarensansvarsområder
ligger UNESCOsverdensarvom
råderinnenfor «hard
eksklusjon».
Eksklusjonsrunde
2 – Myke eksklusjoner
I rundenmed myke eksklusjonerhar NVE ekskludertarealersomikke nødvendigviser uaktuelle
for vindkraft, mender det er viktige interessersom tilsier at de ikke er av de mestegnede
områdene.NVEs definisjonav myk eksklusjon:
«Med «mykeksklusjon»meneseksklusjonav arealer der virkninger for én enkeltinteresse
i mangetilfeller tilsier at det ikke bør byggesvindkraftverk.»
Av Riksantikvarensansvarsområder
ligger fredetekulturmiljøer, tentativeverdensarvområder
og
buffersonerrundt verdensarvområder
innenfor «myk eksklusjon».På grunnav manglende
kartgrunnlagdekkerlikevel ikke de myke eksklusjonenealle dissehensynene.De er derfor
innlemmeti innspillenei eksklusjonsrunde3.
Eksklusjonsrunde 3 – Riksantikvarens arbeid og metode
Hovedtilnærmingenvår har værtå gjøreen gjennomgangav de 43 utpekteanalyseområdene
og
identifiserehvilke kulturminner,kulturmiljøer og landskapav vesentligregionalog nasjonal
interessesom finnes innenforavgrensningene.Innenforhvert analyseområde
er det allerede
bådehardeog myke eksklusjoner,menvi har i utgangspunktetikke latt det leggeføringer på
hvilke kulturminneinteresser
vi har spilt inn og synliggjort. Mangeav våre i nnspill til
eksklusjoneroverlapperderfor helt eller delvis med hardeeller myke eksklusjoner.I noen
tilfeller, der vi har veid ulike kulturmiljøer opp mot hverandre,har vi settpå hvorvidt noen
kulturmiljøer alleredekan væreivaretattav hardeog/eller myke eksklusjonerog valgt å
prioriteresynliggjøringav dem som ikke alleredeligger innenforekskluderteområder.
Produksjonsforhold,kostnaderog nettkapasitethar ikke værten del av vårt vurderingsgrunnlag.
Nivå
Vi er bedtom å brukeKLDs innsigelsesrundskriv
T-2/16 som rettesnorfor hvilket nivå
innspilleneskal værepå. Det vil si at vi har vektlagtnasjonaleog vesentligregionaleinteresser.
For å skaffe oversiktover aktuellekulturminnerog kulturmiljøer har vi brukt regionaleplaner
for kulturminner,regionaleplanerfor vindkraft, oversiktsverk,kulturminnedatabasen
Askeladdenog innspill fra hver enkelt fylkeskommuneog Sametinget.
Alle fylkeskommuneneog Sametingethar bidratt med faglige innspill og råd til oss.De har gjort
det på sværtulike måter,og med ganskeforskjellig kunnskapsgrunnlag
å ta utgangspunkti. En
utfordring har derfor vært å nivellereinnspilleneopp mot hverandreog opp mot oppdraget.
Innspilleneog rådenefra regionalforvaltningener av faglig karakter,og Riksantikvarenhar
bearbeidetdem på egetgrunnlag.Regionalforvaltningenhefterderfor ikke ved våreinnspill til
NVE og står fritt til å gjøresineegnevurderingeri den kommendehøringsrunden.
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Skala
I oppdragsbrevet
fra KLD presiseresdet at arbeidetmedrammenskal være«på et arealnivåsom
er over for eksempelenkeltforekomster
av truedearter og fredeteenkeltkulturminner.
Miljøverdienebør væreav en slik størrelseat det er vanskeligå gjøre tilpasningerinnenforet
prosjektfor å ta hensyntil verdien, eller somgjør at miljøverdienvil væresærlig konfliktfylt å ta
hensyntil på tidspunktetfor konsesjonsbehandling
.» Det vil si at en stor andelav kulturminnene
som finnes i landetvårt ikke er storenok til å innlemmesi oppdraget.Vi har måttetleggevekt på
større,geografiskeområderder det er stor tetthetav høyekulturminneverdier.Mange
enkeltkulturminnerav stor verdi kan derfor væreutelatt utenat det innebæreren nedvurderingav
dem,menat utstrekningenpå kulturminnetikke passermed skalaeni prosjektet.
Områdenevi anbefalerekskludertfra den nasjonalerammener av ulik størrelse.Noenområder
er sværtstoreog omfattermangekulturmiljøer og i noentilfeller ogsåflere kulturhistoriske
landskapav nasjonalinteresse(KULA) (seinnspill på landskapstemaet
fra Miljødirektoratet),
mensandreområderkun omfatterett kulturmiljø meden avgrensningsom ogsåtar høydefor noe
visuell skjerming.
Usikkerhet
Å gjøreen samletgjennomgangav tilnærmethelelandetog gi en oversiktover alle de viktigste
kulturminnene,kulturmiljøeneog landskapenesom er sårbarefor vindkraftutbygging, er en
krevendeoppgave.Det knytter segfølgelig stor usikkerhettil flere forhold.
Datagrunnlaget
: Registreringav kulturminnerforegårhovedsakeligi forbindelsemed utbygging
og andretiltak. Det er derfor områder med størstaktivitet er bestkartlagt.Vindkraftutbyggingen
retterseginn mot de storeubebygdeområdenepå bådekyst og innland som ofte er dårligst
kartlagtmed tankepå kulturminner. Usikkerhetenom hva som egentligfinnesi disseområdene
kan derfor værestor. Det gjelderfor alle typer kulturminner,men er særligpåtakeligfor samiske
kulturminner.I blant annetindre deler av Finnmark,Tromsog Trøndelaghar vi pekt på og
synliggjort sværtfå arealer.Det betyr ikke at vi menerdetteer områderuten
kulturminneinteresser
av nasjonalog vesentligregionalverdi og at de dermeder egnedeområder
for vindkraftutbygging.Årsakener snareremanglenderegistreringer,manglendegeografiske
avgrensn
inger av størrekulturmiljøer, manglendeoversikt og manglendevekting av
kulturminneverdieneinnenfordisseområdene.K unnskapsgrunnlag
et er derfor for dårlig til å
kunneforeslåkonkreteeksklusjoner.Særligvil immateriellesamiskekulturminner,kulturmiljø
og landskapværesårbareog viktige å ta hensyntil, som hellige fjell, arvefjell, offerstedermv.
Verdivurderingene
: For å vurdereom kulturminner,kulturmiljøer og landskaper av nasjonal
eller vesentligregionalinteresseog av en viktighet og størrelsesom tilsier at de skal innlemmesi
detteprosjektet,har vi vært avhengigeav at tidligere utredningerog gjennomganger/oversikter
med verdivurderingog vekting som vi kan ta utgangspunkti . Eksemplerpå detteer at
kulturminneter valgt ut i en regionalplan for kulturminner, eller har vært vurderti forbindelse
med en tidligere utredningav lokaliseringav vindkraft.
Påvirkning: Vi vet foreløpig sværtlite om hvordanvindkraftutbyggingpåvirker
kulturminneinteressene
og hvor sårbareulike typer kulturminnerog landskaper for ulike typer
inngrep.Det er ikke gitt noe utbyggingsvolumfor den nasjonalerammen,og det gjør det også
utfordrendeå vurderehvor stor påvirkningenfaktisk vil bli.
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Vi har lagt vekt på at åpnelandskapmedstor grad av urørt preg er mer sårbarefor denvisuelle
påvirkningfra vindkraftverk ennfor eksempellandskaphvor det har skjeddflere og større
inngrepog endringerover tid. Samtidiger det ogsåviktig å tenkepå sumvirkningeneav tiltak,
og at vindkraftutbyggingi noenområdervil væresværtnegativtfordi tålegrensenalleredeer
nådd.
Visuell skjemming
Hva somer skjemmendefor et kulturminne,kulturmiljø eller landskaper et utfordrende
spørsmål,særligi en slik målestokksom dennasjonalerammenutgjør. Vindturbinerer synlige
over storeavstander.Synlighetenavhengerav topografiskeforhold, mendet er vanlig å regne
med at de er synlige i alle fall innenforen radiusav 2 km, og ofte opp til 10 km og endalengre
hvis landskapeter åpentog lite kupert.Skjemmendevisuell påvirkningvil avta medøkende
avstandmellom kulturmiljø/landskapog vindkraftanlegg,mendet er delte meningeri
fagmiljøeneom hvor grensenegår for akseptabelog uakseptabelpåvirkning.Det er et stort
behovfor kunnskapom hvordanvindkraftanlegghar påvirketkulturminneverdieri de områdene
hvor det alleredeer byggetvindkraftanlegg.
I de områdenevi ser at den visuellepåvirkningenvil væresærligstor og/ellerskjemmende,har
vi iberegneten avstandpå 2 km utoveravgrensningenfor et konkretkulturmiljø eller landskap
for å ivaretaet minimum av visuell skjerming.Konkreteog detaljertevisualiseringerog
utredningerfor hva et bestemtkulturmiljø eller landskapkan tåle må gjørespå konsesjonsnivå.
Riksantikvarens innspill t il eksklusjoner basert på kulturminnehensyn
Resultatetav eksklusjonsrunde
3 er identifiseringav totalt 107 kulturmiljøområdersom vi mener
er uakseptableå ta inn i den nasjonalerammenav hensyntil kulturhistoriskeinteresser.I tillegg
kommerde 54 landskapsområdene
vi har spilt inn sammenmedMiljødirektoratet.
Vi presisererat innspillenevåretil eksklusjonerikke innebærerat de øvrige arealeneinnenfor
analyseområdene
er uproblematiskefor utbyggingav vindkraft. Innspillenevåreer et
grovkornet, overordnetbilde på hvor vi vet at det finnesnasjonaleog vesentlige regionale
kulturminneinteresser
som vil værei konflikt medeventuellvindkraftutbygging.
Det finnes ingenfasitsvareller godegrunnlagsdatapå hvordanvi bør vurdereskjemmingog
tålegrenserfor kulturminner,kulturmiljøer og landskapopp mot vindkraftutbygging.Innspillene
våreer derfor skjønnsmessige
og et førstestegpå veienmot et bedrehelhetsgrepomkring denne
problematikken.Innspillenevi kommermed her er denoversiktenvi sitter medper nå, men lister
og oversikterkan ikke værestatiske.Kunnskapbådeøkerog endrersegover tid, og det vil
fortsattværesværtviktig at forholdettil kulturminner,kulturmiljøer og landskapavklaresved
hver konsesjonssøknad
som tidligere. Den nasjonalerammenvil kunneværeet styringsverktøy
som styrerkonsesjonssøknadene
bort fra de størstekulturminnekonfliktene,men det vil sjelden
værearealer somer helt konfliktfri.

Vennlig hilsen
Kristine Johansen(e.f.)
Seksjonssjef
Hege Skalleberg Gjerde
Seniorrådgiver
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Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg: 1

Riksantikvarens innspill til eksklusjonsrunde 3. Tema: Kulturminner og
kulturmiljøer.

Kopi til:
Miljødirektoratet, Postboks 5672Sluppen, 7485 TRONDHEIM/ Klima - og
miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030OSLO
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