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Uttalelse til høring - NVEs forslag til en nasjonal ramme for 
vindkraft på land 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 1. april 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler.  
 
DMF har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og 
utbyggingssammenheng. Et mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til 
mineralressursene i framtida, herunder å hindre at viktige forekomster båndlegges av 
arealbruk som utelukker framtidig utnyttelse.  
 
Nasjonal ramme for vindkraft og virkninger for mineralressurser 
Mineralressurser av nasjonal og internasjonal betydning inngår som tema og som 
myke eksklusjoner i analysegrunnlaget for utvelgelse av de 13 områdene, pekt ut som 
de mest egnede områder for vindkraft på land i Norge.  
 
Påvirkning av vindkraftutbygging for mineralske ressurser inngår som eget tema i 
temarapport og hovedrapport. Det er gjort vurderinger av avbøtende tiltak og 
strategier for behandling av konsesjonssaker for vindkraftverk som ligger nært opp til 
viktige mineralske forekomster.  
 
I forslag til nasjonal ramme for vindkraft pekes det på at det kan være positive 
synergier knyttet til samlokalisering av arealkrevende inngrep, som vindkraftverk og 
uttak av mineraler, med tanke på felles infrastruktur. DMF deler dette synet under 
forutsetninger som er gitt i temarapport og NVEs vektlegging i hovedrapporten.  
 
Dersom det planlegges for samdrift mellom uttak av mineraler og vindkraftverk ber vi 
om at synergiene identifiseres og beskrives gjennom konsesjonsarbeidet, slik at DMF 
kan ta stilling til det for de aktuelle prosjekter.  
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DMF som høringspart for konsesjonssaker  
Gjennom forslag til ramme fremkommer det at DMF skal få alle konsesjonssaker for 
vindkraftverk til uttalelse, og vi ber om at det etableres en fast rutine for dette samt at 
det etableres tidlig kontakt.  
 
Konsesjonsplikt etter mineralloven § 43 for masseuttak over 10 000 m3 

Bygging av vindkraftverk med tilhørende infrastruktur vil i mange tilfeller generere 
masseuttak i tilknytning til anlegget. DMF gjør oppmerksom på at uttak som ikke 
hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen, omfattes av mineralloven, jf.   
§ 3, og uttak på mer enn 10 000 m3 er konsesjonspliktig, jf. § 43. I slike tilfeller må 
konsesjon foreligge før uttak kan skje. Vi gjør også oppmerksom på at uttak over 500 
m3 er meldepliktig, jf. mineralloven § 42.  
 
DMF avgjør i første instans om uttaket faller inn under minerallovens virkeområde. 
 

DMF sin uttalelse og anbefalinger 
DMF mener at arbeidet nedfelt i Nasjonal ramme for vindkraft gir et grundig og godt 
kunnskapsgrunnlag når det gjelder forholdet mellom etablering av vindkraftverk og 
viktige mineralressurser. Vi støtter tilnærmingene beskrevet i hovedrapporten, og 
mener at samlokalisering av store tiltak vil kunne gi positive synergier og bidra til 
mindre arealtrykk i andre områder.  
 
DMF er enig i at eventuelle vindkraftverk i områder med eksisterende mineraluttak må 
utformes slik at det ikke medfører vesentlige negative virkninger for pågående 
aktivitet, og at kontakt med driverne er viktig. Vi er videre enig med NVE i at det ikke 
bør etableres vindkraftverk som medfører vesentlig påvirkning på drivverdige 
mineralske forekomster av nasjonal eller internasjonal betydning, der dette kan være 
til hinder for fremtidig mineralvirksomhet. Dette i tråd med tidligere anbefalinger.  
 
Samtidig erkjenner vi at vår tilnærming og faglige råd har vært basert på en mer 
tradisjonell, sektoriell vurdering og at positive ringvirkninger med samdrift ikke har 
vært vektlagt i særlig grad. Både vindkraft og mineralutvinning er samfunnsnyttig 
virksomhet blant annet for å nå målene om overgang til fornybar energi, men som 
innebærer til dels betydelige areal- og naturinngrep. Muligheter for samdrift mellom 
disse næringene anbefales derfor nærmere vurdert som selvstendig utredningstema. 
 
Ut fra hensynet til forutsigbar forvaltning av mineralressurser, med fokus på framtidig 
ressursutnyttelse, anbefaler DMF at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft på 
land. DMF forutsetter at foreslåtte tiltak for mineralressurser i hovedrapport og 
temarapport nedfelles som utredningskrav, og at disse vil vektlegges av NVE i sin 
behandling av vindkraftkonsesjoner etter energiloven. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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