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INNSPILL TIL ENDRINGER I KONSESJONSPROSESSEN FOR VINDKRAFT PÅ 

LAND – RENDALEN KOMMUNE 

 

Vi viser til innkalling til avlyst møte i Olje- og energidepartementet (OED) den 11. mars, og 

frist til å gi innspill til NVEs rapport om konsesjonsprosessen for vindkraft på land den 17. 

mars.  

 

Vi kan ikke se at rapporten som foreligger fra NVE har vært på høring, og i disse tider er 

kommunene svært opptatt med kriseberedskap i forbindelse med coronaviruset. Vi har 

dermed ikke fått satt oss inn i planen i detalj. Vi forventer imidlertid at det kjøres en bred, 

demokratisk og grundig prosess der alle involverte og interesserte får uttale seg og har reell 

medvirkning. 

 

Rendalen kommune viser til sin høringsuttalelse i forbindelse «Nasjonal ramme for vindkraft 

på land» som gir OED et tydelig og enstemmig politisk svar på hva kommunen mener i 

saken. Vi vil poengtere at disse momentene fortsatt gjelder og legger ved vår uttalelse som 

bes tas med i behandlingen med konsesjonsprosessen. Vi viser også til det enorme 

engasjementet som var lokalt, regionalt og nasjonalt som medførte godt over 5 000 

høringsuttalelser som i all hovedsak var svært negative til rammeplanen herunder 

vurderingene og kunnskapsgrunnlaget. Som en konsekvens av dette opplyste Regjeringen i 

oktober at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land med de 

13 utvalgte områdene. Statsministeren presiserte også at Regjeringen ikke ville gå videre 

hverken med NVEs ramme eller kart. Rendalen kommune har med bakgrunn i dette, i likhet 

med de andre som gav høringsuttalelse, ikke fått sin uttalelse behandlet.   

 

I januar 2020 fremla NVE en rapport om konsesjonsprosessen for vindkraft på land med 

forslag til endringer i konsesjonsprosessen. Rapporten er utarbeidet av NVE uten å involvere 

andre myndigheter og uten høring. I forslaget fra NVE legges det opp til at de 21 

temarapportene, som lå til grunn for den nasjonale rammen, skal benyttes som grunnlag for 

fremtidige konsesjonsprosesser. De 13 utpekte områdene skal videreføres som 

"lokaliseringssignaler".  

Det er i NVEs opplegg for konsesjonsprosess ikke lagt til grunn at "lokaliseringssignal" betyr 

noe annet enn den opprinnelige "utpekingen " i den nasjonale rammen. Tvert imot fremholder 
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NVE i rapportens kapittel 3.5 at et av de viktigste formålene med å lage en nasjonal ramme 

for vindkraft var "sterkere styring av hvor vindkraftverk skal planlegges og bygges".  

 

"I tillegg til en regionvis behandling av saker, anbefaler vi at analysene i forslaget til 

nasjonal ramme brukes som lokaliseringssignal for både utbyggere og lokale og regionale 

myndigheter. Det er gjort et stort arbeid med å ekskludere områdene med størst konsekvenser 

for miljø og samfunn. I tillegg kan kartet og vurderingene av produksjonsforhold og 

analysene av nettkapasitet være viktig for å synliggjøre hvor det kan være mest aktuelt med 

vindkraftverk. Vi anbefaler å bruke disse analysene som lokaliseringssignal, og mener at 

dette kan være en naturlig del av en informasjonsplattform som vi har foreslått i kapittel 

3.7.1. Vi anbefaler i tillegg å vurdere en oppdatering av retningslinjer for lokalisering og 

planlegging av vindkraftverk."  

 

Rendalen kommune mener det er kritikkverdig at man benytter rammeplanen som et 

fundament for videre prosess da man ikke har foretatt endringer i forhold til 

høringsuttalelsene som kom inn. Vi mener dette er en udemokratisk måte å unngå å ta 

innover seg de innspillene som har kommet og viderefører rammeplanen under et annet navn. 

Slik vi leser dette innebærer forslaget at NVE ikke bare legger opp til å opprettholde 

utpekingen av områder (inklusive Nordre Hedmark) uten at høringsuttalelsene overhode er 

behandlet i tråd med de forutsetningene som gjelder for høringsprosesser, men også styrker 

signalene om at utpekingen (lokaliseringssignalene) skal vektlegges av myndighetene, som 

skal ta stilling til fremtidige vindkraftprosjekter. Vi minner om at ordningen med høring av 

forslag av stor viktighet for berørt befolkning, utgjør en av bærebjelkene i samfunnet og er en 

grunnleggende forutsetninger for et moderne demokrati. Dette er totalt motstridende i forhold 

til hva Statsministeren uttalte i forhold til forkasting av rammeplan og kart.   

 

Rendalen kommune og mange andre har uttalt at det er et betydelig manglende 

kunnskapsgrunnlag innen en rekke viktige temaer som blir berørt av vindkraft. Dette er 

fagmyndigheter som blant annet Miljødirektoratet enig i. NVE sier i sin rapport at de har gått 

igjennom innspill som har kommet i høringen av forslaget til nasjonal ramme for vindkraft. 

Det kan godt være, men de har på ingen måte hensyntatt innspillene. For Nordre Hedmark 

tok heller ikke NVE hensyn til første runde med innspill til analyseområde 1. Innspill fra 

kommunale, regionale og nasjonale myndigheter ble avfeid med at området hadde gode 

produksjonsforhold. Dette fattet NVE på et beviselig manglende kunnskapsgrunnlag noe som 

videreføres i dag i den nye planen. Dette er også i strid med Regjeringens tilbakemelding på 

høringen av nasjonal ramme. Det er svært mange kommuner, organisasjoner, foreninger, 

grunneiere, frivillige og myndigheter som har lagt ned et stort arbeid i å gi høringsuttalelse til 

nasjonal ramme. Alle fortjener at deres arbeid blir vurdert og tatt hensyn til. Om ikke falle 

hele poenget med høringsprosess bort.   

 

Rendalen kommune forventer at eventuelle endringer som foreslås til konsesjonsprosessen 

for vindkraft på land kommer på en bred høring som legger til rette for og sikrer en god 

prosess som ivaretar alle berørte parter og bygger på gode demokratiske prinsipper. Det 

forventes også at all kunnskap som kom fram under høringen til nasjonal ramme for vindkraft 

på land blir tatt hensyn til og at regjerningens melding om å skrote rammeplanen og kartet 

opprettholdes.  

 

Når det gjelder konsesjonsreglene er følgende kort å bemerke: 

 Primært må hensynet til naturmangfold og friluftsliv i langt større grad vektlegges og 

hensyntas i konsesjonsprosessen. 
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 Kommunal vetorett er et ufravikelig krav 

 Det er mange temaer med stor kunnskapsmangel (noe som ble påpekt av svært mange 

under høringen av nasjonal ramme). Disse kunnskapshullene må tettes for å sikre et 

faglig godt beslutningsgrunnlag.  

 Det må stilles vesentlig strengere krav til utredninger 

 Naturfaglige vurderinger må flyttes til Miljødirektoratet eller andre faginstitusjoner 

med førstehånds kunnskap om temaet 

 Miljødirektoratets naturfaglige vurderinger og Riksantikvarens kulturminnefaglige 

vurderinger må tillegges en langt større vekt enn i dag.  

 Det kreves samlet naturfaglig og samfunnsøkonomisk utredning av påvirkningen av 

vindkraft i norsk natur 

 Det må nedlegges forbud mot nedbygging av alle 24 villreinområder og alle 

reindriftsområder 

 Det må foreligger et langt bedre kunnskapsgrunnlag før man utbygger områder som er 

av stor viktighet for fugletrekk. Sårbare arter må i langt større grad skjermes og vektes 

tyngre.  

 Ingen utbygging av myrområder eller områder med risiko for avrenning til 

drikkevannskilder 

 Ingen fragmentering av store sammenhengende urørte naturområder 

 Kartlegging av verdier og konsekvensanalyser kan ikke utføres av samme 

konsulentfirma som utarbeider utbyggingsplaner for det aktuelle vindkraftverk 

 Det må sikres at potensiell fremtidig vindkraftutbygging ikke på noe område er i strid 

med FNs bærekraftmål hvorav kanskje følgende er mest relevant: «Beskytte, 

gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig 

skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt 

stanse tap av artsmangfold». 

 Det må utvises vesentlig større hensyn til verdifulle frilufts- og rekreasjonsområder. 

Friluftsliv har en stor verdi i det norske samfunnet og er av stor betydning for norsk 

folkehelse. 

 Konsesjonsprosessen må sikre at alle berørte og interesserte parter blir involvert og 

hørt.  

 

Vi ber om at kommunen holdes orientert om videre prosess i saken og settes på adresseliste 

for framtidig høring.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Lise Trøen      Øyvind Fredriksson 

Rådmann       utmarkskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

 

 

Vedlegg: Rendalen kommunes høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft på land.  


