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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          
 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
30/19 Kommunestyret 20.06.2019 

 
Evje og Hornnes kommune sin uttale til nasjonal ramme for 
vindkraft på land  
 
  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019  
 
Behandling: 
Morten K. Haraldstad (Krf) foreslo følgende: 
Føres i protokollen at dette høringsutkastet tilsendes alle selskap som tar kontakt med kommunen 
for eventuell utbygging av vindkraftverk i kommunen. 
  
Line K. Vennesland (Ap) foreslo følgende endring i siste setning i andre avsnitt 
Etter kommunens vurdering vil de negative konsekvenser lokalt være så store at det overhodet ikke 
er ønskelig med etablering av vindkraft i kommunen. 
Adminstrasjonssjefens tilråding med uten siste setning i 2 avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
  
Administrasjonssjefens setnning ble satt opp mot Line sitt siste setning 
Line K. Vennesland s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Morten K. Haraldstad sitt ønske om å få følgende protokolltilførelsen ble enstemmig vedtatt.Morten K. 
Haraldstads ønske om følgende protokolltilførelsen: Dette høringsutkastet tilsendes alle selskap som 
tar kontakt med kommunen for eventuell utbygging av vindkraftverk i kommunen, ble enstemmig 
vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Evje og Hornnes kommunestyre mener Olje- og energidepartementet (OED) ikke kan vedta 
rammeplan for vindkraft på land slik høringsutkastet foreligger. Påstanden om at områdene 
her sør har et lavere konfliktnivå enn andre steder er basert på en svært overordnet 
sårbarhetsanalyse, og tar ingen hensyn til lokale verdier. Siden en rammeplan for vindkraft på 
land vil gi et tydelig signal til potensielle utbyggere er det urovekkende at den ikke er basert 
på et bedre kunnskapsgrunnlag.  
  
Vår kommunes langsiktige mål både for bosetting, trivsel og næringsutvikling synes å være 
vanskelig å forene med etablering av vindkraftverk i nærområdet. Kommunen mener at 
forslag til rammeplan for vindkraft på land er basert på et for dårlig kunnskapsgrunnlag noe 

Saksmappe:2019/483 - 10 
Saksbehandler:  STL  
Dato: 03.06.2019  



 
side 2 av 16

som også påpekes i flere av fagrapportene som er vedlagt rammeplanen. FN’s naturpanel 
lansert 6. mai 2019 en ny rapport som konkluderer med at «endret arealbruk» er den største 
trusselen mot artsmangfoldet. Kommunen mener OED derfor bør legge stor vekt på føre-var 
prinsippet og si nei til vindkraft på land inntil et bedre kunnskapsgrunnlag foreligger. Etter 
kommunens vurdering vil de negative konsekvenser lokalt være så store at det overhodet ikke er 
ønskelig med etablering av vindkraft i kommunen 
  
Kommunestyret i Evje og Hornnes erkjenner at vi og fremtidige generasjoner har behov for 
fornybar energi, men mener at landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser. I 
tillegg til de direkte konsekvenser vindparker får på områdene som bygges ut, så vil 
tilgrensende områder sannsynligvis også få en negativ utvikling med verdifall og mindre 
attraktivitet.  
  
Norge er i dag en av de store vannkraftprodusentene og er allerede en stor leverandør av 
«grønn energi» til hjemmemarked og eksport. Kommunene på Agder har allerede avsatt store 
naturområder til kraftproduksjon og etter vårt syn bør fremtidens økte energibehov først sikres 
ved å gjennomføre andre, etter vår mening, mer miljøvennlige og effektive tiltak.  
For eksempel: 
-Energisparing 
-Opprusting av eksisterende vannkraftverk  
-Alternative grønne energiformer (sol, hydrogen, biobrensel, bølgekraft osv)  
-Vindturbiner på havet 
Myndighetene må legge til rette for forbedringer gjennom rammevilkår som gjør det 
interessant å investere videre i vannkraft. Det ligger et uutnyttet potensial som ikke blir 
realisert på grunn av ugunstige skatte- og avgiftssystemer. Kommunen mener også at dagens 
skatteregime innenfor vindkraft ikke sikrer tilstrekkelig verdiskaping til de kommuner som 
må stille sine naturområder til disposisjon. 
  
  
  
 
Administrasjonssjefens forslag til vedtak: 
Evje og Hornnes kommunestyre mener Olje- og energidepartementet (OED) ikke kan vedta 
rammeplan for vindkraft på land slik høringsutkastet foreligger. Påstanden om at områdene her sør 
har et lavere konfliktnivå enn andre steder er basert på en svært overordnet sårbarhetsanalyse, og tar 
ingen hensyn til lokale verdier. Siden en rammeplan for vindkraft på land vil gi et tydelig signal til 
potensielle utbyggere er det urovekkende at den ikke er basert på et bedre kunnskapsgrunnlag.  
 
Vår kommunes langsiktige mål både for bosetting, trivsel og næringsutvikling synes å være vanskelig 
å forene med etablering av vindkraftverk i nærområdet. Kommunen mener at forslag til rammeplan for 
vindkraft på land er basert på et for dårlig kunnskapsgrunnlag noe som også påpekes i flere av 
fagrapportene som er vedlagt rammeplanen.  FN’s naturpanel lansert 6. mai 2019 en ny rapport som 
konkluderer med at «endret arealbruk» er den største trusselen mot artsmangfoldet. Kommunen 
mener OED derfor bør legge stor vekt på føre-var prinsippet og si nei til vindkraft på land inntil et 
bedre kunnskapsgrunnlag foreligger. Etter kommunens vurdering vil de negative konsekvenser lokalt 
være så store at det vil være vanskelig å anbefale etablering av vindkraft i kommunen. 
 
Kommunestyret i Evje og Hornnes erkjenner at vi og fremtidige generasjoner har behov for fornybar 
energi, men mener at landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser. I tillegg til de direkte 
konsekvenser vindparker får på områdene som bygges ut, så vil tilgrensende områder sannsynligvis 
også få en negativ utvikling med verdifall og mindre attraktivitet.  
 
Norge er i dag en av de store vannkraftprodusentene og er allerede en stor leverandør av «grønn 
energi» til hjemmemarked og eksport. Kommunene på Agder har allerede avsatt store naturområder til 
kraftproduksjon og etter vårt syn bør fremtidens økte energibehov først sikres ved å gjennomføre 
andre, etter vår mening, mer miljøvennlige og effektive tiltak.  
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For eksempel: 
- Energisparing 
- Opprusting av eksisterende vannkraftverk  
- Alternative grønne energiformer (sol, hydrogen, biobrensel, bølgekraft osv)  
- Vindturbiner på havet 

 
Myndighetene må legge til rette for forbedringer gjennom rammevilkår som gjør det interessant å 
investere videre i vannkraft. Det ligger et uutnyttet potensial som ikke blir realisert på grunn av 
ugunstige skatte- og avgiftssystemer.  Kommunen mener også at dagens skatteregime innenfor 
vindkraft ikke sikrer tilstrekkelig verdiskaping til de kommuner som må stille sine naturområder til 
disposisjon.  
 
 
 
Saksutredning 
 
Sammendrag 
Arbeidet med nasjonal ramme har avdekket at det er store kunnskapshull knyttet til konsekvenser av 
landbasert vindkraft. På grunn av kort tidsramme for prosjektet er det ikke gjort noen nye 
undersøkelser, men det er gjort en litteraturgjennomgang og en sammenstilling av allerede kjente 
rapporter og undersøkelser. Miljødirektoratet (MD) sier de kun har foretatt en vurdering av nasjonale 
og vesentlig regionale interesser (jmf. MDs representant på innspillsmøte) når de har kommet med 
sine faginnspill til rammeplanen.  Flere av fagrapportene konkluderer med at behovet for ny kunnskap 
og mer forskning og etterprøving er stort. Konkret for vår kommune er det spesielt viktig at 
kunnskapen innenfor de viktige fagområdene biologisk mangfold, fugl, flaggermus og virkninger på 
lokalt næringsliv, da spesielt hytte- og reiselivsnæringen, blir bedre enn det som foreligger i dag. Siden 
en rammeplan for vindkraft på land vil ha store konsekvenser lokalt mener kommunen at også de 
lokale konsekvensene må vurderes i rammeplanen. Det vil være i seneste laget å komme med de 
lokale problemstillingene i konsesjonssakene. Da mister hele rammeplanen sin virkning som et 
styrende/retningsgivende dokument. Kunnskapsgrunnlaget i forhold hvordan norsk vind eksport bidrar 
til konkret klimagassreduksjon i Europa bør også bli bedre, da dokumentasjonen på en reell effekt 
foreløpig ikke er lagt frem. 
 
Administrasjonssjefen mener at denne høringsrunde som har vært nå har vært veldig nyttig. 
Administrasjonen og politikerne har fått en økt kunnskap om både positive og negative konsekvenser 
rundt etablering av vind industri. Det har vært gjennomført flere informasjonsmøter, noe som igjen har 
gjort sitt til at flere sider av saken er blitt bedre opplyst. 
 
Sammendrag av konklusjonene i saksutredningen:  
 

 Det vernede vassdraget Kosåna må ekskluderes fra rammeplanen 
 Hålandsheia naturreservat må markeres og ekskluderes 
 Alle naturreservat må legges inn som harde eksklusjoner 
 Viktige vadeområder må legges inn som harde eksklusjoner 
 IBAet «Nedre Setesdal» må legges inn som en hard eksklusjon 
 Inngrepsfrie naturområder (INON) og lokalt viktige friluftsområder må ekskluderes 
 Rammeplanen må være tydelig på at det ikke kan tillates vindkraftutbygging i områder med 

harde eksklusjoner 
 Det må gjennomføres ytterligere forskning på de temaene fagmiljøene i NVE, Miljødirektoratet 

og Riksantikvaren påpeker i fagrapportene før det kan tas en avgjørelse. Kommunen ønsker å 
spesielt trekke frem:  

o Studier på hvor stor velferdseffekt landskapsvirkninger av vindkraftverk har i Norge. 
o Virkninger for lokal næringsutvikling, da spesielt virkningene vindkraftverk kan få for 

hytte- og reiselivsnæringen 
 Det må være en forutsetning at de skattemessige betingelsene rundt vindindustrien endres før 

nye konsesjoner kan gis 
 Staten bør stimulere til oppgradering av eksisterende vannkraftverk ved å sikre bedre 

rammevilkår rundt dette.   
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På bakgrunn av disse punktene mener Administrasjonssjefen at arealene i Evje og Hornnes kommune 
må tas ut av rammeplanen 
 
 
Bakgrunn for saken 
Olje- og energidepartementet (OED) har i brev datert 1. april 2019 informert kommunene om at NVEs 
forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land er lagt ut til offentlig høring og ettersyn. Høringsfristen 
er 1. oktober 2019. 
 
Evje og Hornnes kommune blir betydelig berørt av forslaget. Se kartutsnitt. Området vest og øst for 
grønne linjer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men rammeplanen er noe mer 
nyansert, for innenfor de aktuelle 
områdene, så er det markert 
områder definert som «harde» (mørk 
grå på kartet) og «myke» (lys grå) 
eksklusjoner.  
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«Harde eksklusjoner er områder som er uaktuelle for vindkraft, tettsteder, innsjøer, verneområder, 
områder med lav vindstyrke o.l.. Myke eksklusjoner er arealer der virkingen for en enkeltinteresse i 
mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk. For eksempel; miljø, infrastruktur, 
bebyggelse, naturressurser, naturfare, små verneområder o.l. 
 
Medvirkning 
OED ønsker å legge til rette for lokal og regional medvirkning. Det har derfor vært arrangert regionale 
innspillsmøter. Vår kommune stilte på møte i Kristiansand 21. mai. 
På dette møtet presenterte NVE sitt forslag og hvilken arbeidsmetode de har brukt for å komme frem 
til anbefalingen. Miljødirektoratet presenterte også deres metode. Både NVE og Miljødirektoratet 
presiserte at de har hatt en kort tidsfrist på oppdraget. Bestillingen til Miljødirektoratet var å vurdere 
konflikter av nasjonal eller vesentlig regional betydning. De lokale innspillene som kom til 
analyseområdene er, ettersom man kan se i høringsutkastet, ikke vurdert. Statssekretær Liv Lønnum 
informerte om at de gå gjennom NVEs forslag og høringsuttalelsene før de tar endelig stilling til 
politikken for vindkraft på land. Hun kunne ikke svare på hva resultatet ville bli om alle kommunene på 
Agder stilte seg negativt til rammeplanen, men hun var tydelig på at kommunenes mening ville bli 
tillagt stor vekt.  
Ellers var hovedvekten av innspillene fra salen negative til forslaget til rammeplan. Det ble gitt kritikk 
for manglende kunnskapsgrunnlag. De som var positive la frem viktigheten av en utbygging av 
vindturbiner for å redusere klimagassutslipp. 
 
Evje og Hornnes kommune har også bedt innbyggere, lag og foreninger om å komme med sine 
innspill. Disse er vedlagt saken og vil følge kommunens høringsbrev til OED. Det er samlet inn ca. 
1200 underskrifter mot vindkraft. Vedlagt er tilhørende tekst til underskriftskampanjene. For å 
begrense størrelsen på saksdokumentet ble selve navnelistene tatt ut. Disse kan ses ved å kontakte 
saksbehandler.   
 
Nasjonal ramme 
NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019. Dokumentene er ikke 
vedlagt saken, men kan enkelt leses på NVE sin hjemmeside. 
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf 
 
Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et kart: 
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de mest egnede 
områdene for lokalisering av ny vindkraft. Et utdrag av rammeplanen som beskriver områdene som 
berører vår kommune er vedlagt saken. Ellers er det i saksfremlegget gjengitt korte utdrag av de 
fagrapportene som, etter Administrasjonssjefens mening, er de viktigst for vår kommune.  
 
Utdrag fra høringsbrevet:  
«Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld. St. 25 
(2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)). I energimeldingen 
heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge", 
og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av 
vindkraft på land". 
I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme


 
side 6 av 16

vindkraft på land i Norge. NVE presiserer at det også innenfor de utpekte områdene vil være områder 
som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre 
gode vindressurser. NVE har etter deres mening lagt vekt på unngå konflikter med viktige 
naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og 
dyreliv, kulturminner og reindrift.» 
 
Evje og Hornnes blir berørt av to områder: «Vest-Agder og Rogaland» og «Aust-Agder» 

 
 
Vedlegget «Utdrag fra rammeplan» som er vedlagt denne saken viser de sidene i rammeplanen som 
omhandler disse to områdene spesielt.  
Områdene i vest beskrives som områder med «veldig gode produksjonsforhold for vindkraft», mens 
området i øst har «gode produksjonsforhold». NVE skriver videre at områdene har «viktige miljø- og 
samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl og friluftsliv, men de overordnede analysen tilsier et 
lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet.» Det er i hovedsak hei- og fjellområdene 
som er aktuelle for utbygging. I Aust-Agder er det sannsynligvis behov for en ny transformatorstasjon 
ved en større utbygging av vindkraft.  
 
Kort oppsummert beskriver NVE områdene her i Agder som store områder som har et lavere 
konfliktnivå enn i resten av landet og som har plass til vindkraftverk av varierende størrelse. 
 
Temarapporter 
NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 
temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra 
konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter og andre 
kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av rapportene. Disse 
rapportene er: Annet dyreliv, Flaggermus, Friluftsliv, Fugl, Landskap, Naturtyper, Sammenhengende 
naturområder, Villrein, NVE-andre tema, Drikkevann og forurensning, Elektronisk kommunikasjon, 
Forsvaret, Iskast, Klimaavtrykk og livssyklusanalyser, Lokal og regional næringsutvikling, 
Nabovirkninger, Reindrift og annen samisk utmarksbruk, Reiseliv, Sivil luftfart, Værradarer og til sist 
Kulturminner og kulturmiljøer.  
Temarapportene viser at det er et omfattende nasjonalt lovverk og mange internasjonale forpliktelser 
som skal legges til grunn. 
 
Kommentarer til nasjonal ramme, sett fra et lokalt perspektiv 
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Administrasjonssjefen har gjennomgått alle fagrapportene som ligger til grunn for forslag til rammeplan 
for vindkraft på land.  Under har vi tatt for oss påstander og beskrivelser i nasjonal ramme og satt de 
inn i et lokalt perspektiv.  
 
Planprosess 
Først ønsker Administrasjonssjefen å kommentere planprosessen. Mangelen på lokal medvirkning i 
dette plandokumentet kommer tydelig frem, og det bør evalueres i etterkant om ikke denne 
planprosessen kunne vært gjennomført annerledes. Etter vår mening burde NVE tidlig i prosessen ha 
sendt ut en forespørsel til alle landets kommuner for å høre om det var noen som hadde områder de 
selv ønsket å spille inn som potensielle for vindkraft. Dette burde vært gjort før man sender ut et kart 
som viser analyseområder. På denne måten ville man tidlig ha funnet ut hvilke kommuner som selv 
mener de har potensielle arealer og dermed redusert konfliktnivået betraktelig. Ut i fra disse 
innspillene kunne man så ha definert analyseområder, og da gjerne tatt med flere hvis det viste seg at 
antall «frivillige» innspill ble for få.  
 
Administrasjonssjefen er også svært kritisk til den korte tidsrammen og de få ressursene som brukes 
for å få det faglige grunnlaget så godt som mulig. Forvaltningslovens § 17 fastslår generelt at 
forvaltningsorgan skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Fagrapportenes 
konklusjoner viser flere steder at dette ikke er tilfelle. Fagrapportene viser at det er et stort behov for 
flere undersøkelser innenfor mange temaer før man kan si noe sikkert om virkningene av et 
vindkraftverk. Dette svekker legitimiteten til forslaget til rammeplan. Det viser seg også at det er gjort 
lite etterundersøkelse ved etablering av vindkraftverk, noe som absolutt burde vært prioritert.  
 
Administrasjonssjefen er av den mening at når arealene NVE peker ut i Nasjonal ramme skal være 
rådgivende for hvilke områder som er best egnet, stilles det store krav til kunnskapsgrunnlaget. Slik 
som forslaget nå foreligger er kunnskapsgrunnlaget, etter vår mening, for dårlig. Det er ikke 
tilstrekkelig at rammeplanen skal baseres på eksisterende kunnskap dersom man har vurdert 
kunnskapsgrunnlaget til å være mangelfullt. 
 
Fugl 
I faggrunnlaget som omhandler fugler så står det at NVE definerer følgende områder som de mest 
konfliktfylte i forhold til vindmøller: “Ramsarområder, områder definert som viktige fugleområder 
(IBA'er Important Bird Areas), og naturområder med viktig funksjon som forflytning- og 
spredningskorridorer“.  
 
I teksten som omhandler viktige miljø og samfunnsinteresser for de to områdene som berører Evje og 
Hornnes, så er ikke IBAet «Nedre Setesdal» nevn. Området ble heller ikke vist på informasjonsmøtet 
som OED holdt i Kristiansand, her nevnte NVE representanten kun IBA’en på Lista. Intensjonen med 
BirdLifes IBA-program er å skaffe til veie en oversikt over fuglelokaliteter med et stort behov for 
forvaltning og vern. Nedre Setesdal er definert som et IBA-område da det er et stort antall hekkende 
Fiskeørn her. Fiskeørn er en SPEC-kategori 2 art. Det vil si en art som har en ugunstig 
bevaringssituasjon i Europa og som man dermed har et spesielt forvaltningsansvar for. Oversikten for 
viktige fugleområder i Europa er et tungtveiende referanseverk for beslutningstakere innen 
naturforvaltningen på flere nivå; både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kilde: NOF-rapport 5-
2015, Lislevand-2000.  
Kartet under viser IBAets utstrekning:  
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Kommunen har også kjennskap til at Fiskeørnen hekker ved flere andre lokasjoner utenfor IBAets 
utstrekning (Kilde: Lars Breistøl pers. med.)  
 
Storfugl, tiur og røy trives best i gammel barskog, men ettersom stadig mer av barskogene er omgjort 
til kulturskoger trives ikke disse artene like bra. Selv om de i dag er livskraftige, har de i lang tid vært i 
tilbakegang. Fjellrype og lirype er nå oppført som "nær truet" på den norske rødlista for arter, i tillegg til 
at de har status som ansvarsarter.  
I Evje og Hornnes så er det flere større barskogreservater. I disse områdene er det også registrert en 
utbredt leikaktivitet, både av storfugl og orrfugl. Professor emeritus Olav Hjeljord fra NMBU har laget et 
skriv om vindkraft i orrfugl- og tiurskog. (Vedlagt saken). Han konkluderer med at vindkraft i 
skogtrakter med kildebestand kan gi negative effekter for en hel region. Dette viser viktigheten av å ta 
vare på disse områdene. 
Hattehei (Honna), Hommeknuten og Austebekkheii er de områdene i kommunen hvor det i dag er en 
liten stamme av ryper. I kommunen er det også registrert hekkende kongeørn og hubro. 
 
Viktige vadeområder i kommunen er ikke registrert som eksklusjoner, men noen av arealene er 
ekskludert på bakgrunn av at de er del av en innsjø, eller del av områder med lav vindhastighet.  
 
Administrasjonssjefen mener det er uheldig at ikke NVE har synliggjort hvordan de har vurdert IBA-
området i sin avveining av konfliktnivå for utstrekning av område «Vest-Agder og Rogaland» og «Aust-
Agder». Dette arealet må legges inn som en hard eksklusjon i faggrunnlaget.  
Administrasjonssjefen mener alle de viktige vadeområdene må registreres som harde eksklusjoner. 
Dette gjelder spesielt Breidflå, Gunnarsvatn og Storøygard. Hålandsheia naturreservat er ikke markert 
i eksklusjonskartet i det hele tatt. Ellers ser det ut til at Hovassheia, Dåsvassdalen, Linddalsfjellet og 
Sydalen naturreservat er lagt inn som harde eksklusjoner. De mindre naturreservatene, Storslåtta, 
Røyrtveit og Grøneliane, er lagt inn som myke eksklusjoner. Administrasjonssjefen mener at alle 
naturreservat bør markeres som harde eksklusjoner i rammeplanen.  Rammeplanen må presisere at 
det ikke skal være mulig å bygge vindkraftverk hvis disse områdene blir berørt.  
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Friluftsliv og verneplan for vassdrag 
I fagrapporten om friluftsliv kan man lese om hvor viktig friluftsliv er for befolkningens livskvalitet og 
generell folkehelse. Fagrapporten peker også på at “økende arealinngrep fører til en gradvis reduksjon 
av store, sammenhengende naturområder med urørt preg, og muligheten for å utøve 
"villmarksfriluftslivet" reduseres. Oppstykkingen av de sammenhengende naturområdene skjer bit for 
bit over hele landet. Det er viktig at fremtidige tyngre tekniske inngrep søkes lokalisert på en måte som 
ikke reduserer opplevelseskvalitetene for friluftslivet i viktige store turområder uten tilrettelegging.”  
Det står videre at “verdien knyttet til en opplevelse ikke bare skyldes hva som er tilstede i naturen, 
men også hva som ikke er der. Fravær av uønsket støy, tekniske installasjoner og kunstige lyskilder vil 
av mange oppfattes som viktige kvaliteter ved naturpregede landskap.”  
Det er flere og flere som søker ut i naturen for å oppleve stillhet og ro. Dette er dokumentert blant 
annet gjennom spørreundersøkelser der rundt 90 % av de spurte svarer at det å ”oppleve naturens 
stillhet og fred” og å ”komme ut i frisk natur, vekk fra støy og forurensning” er viktige grunner for 
friluftslivet.(ref. fagrapporten) 
 
I Evje og Hornnes kommune har vi i kommuneplanen definert flere områder som viktige for friluftsliv. 
Kommunen informerte NVE om disse områdene i sine faglige tilbakemeldinger på de utvalgte 
analyseområdene. I forslag til rammeplan, så er det ingen områder i Evje og Hornnes som er 
ekskludert på bakgrunn av friluftsliv. På innspillsmøtet i Kristiansand, så svarte representanten fra 
Miljødirektoratet at grunnen til dette var at de kun har tatt med nasjonale og vesentlig regionalt viktige 
områder. Administrasjonssjefen stiller spørsmål om hvorfor det ble etterspurt lokal kunnskap, hvis man 
ikke hadde til hensikt å ha det med i vurdering av områdene? 
  
I forslag til rammeplan er områdene Årdalsknapen-Gautestad–Himmelsyna–Høgås nevt som 
friluftsområder med regional betydning, men det er ikke lagt inn som ekskludert. Miljødirektoratet har 
sannsynligvis ikke vurdert dette området som et vesentlig viktig friluftsområde regionalt.  
I vår kommune er det kun arealer med støyfølsom bebyggelse- les hytteområder, som er lagt inn som 
myke eksklusjoner i disse friluftsområdene. Friluftsområdene Furustovhei og Fennefoss er definert 
som en myk eksklusjon, men dette på bakgrunn av at det er en TV sender på Fennefoss og at 
Forsvaret har manøverrettigheter her, ikke fordi det er et viktig friluftslivområde.  
Områdene ved Fjellestad/Abusdalsknuten er heller ikke markert. Alle disse områdene er store 
turområder med tilrettelegging (merket sti- og løypenett både sommer og vinter). 
Staven-Hattehei som kommunen har definert som hensynssone friluftsliv er heller ikke markert som 
eksklusjon.  Dette er et større naturområde uten tilrettelegging for friluftsliv. Arealene ligger i nærheten 
av et av de største INON-områdene i kommunen, det vernede vassdraget Kosåna og  
barskogreservatet Hovassdalen. Slike områder er «truet» i dagens samfunn. Kvaliteter som natur- og 
landskapsopplevelse, fravær av tyngre tekniske inngrep og fravær av menneskeskapt støy er høyt 
vedsatt. Innspillet fra Bjørn Harald Hagen har gode betraktninger rundt dette, og han har vedlagt bilder 
fra dette området. I Evje og Hornnes kommune er dette ett av få heieområdene hvor det ikke er en 
utstrakt friluftsbruk. Området er derfor et viktig område for naturmangfoldet.  
Administrasjonssjefen mener at alle disse friluftsområdet har så stor lokal og regional verdi at de 
absolutt burde vært ekskludert fra rammeplanen 
 
NVE har selv vært med på å fremme vern av hele Kosånavassdraget med tilhørende nedbørsfelt i 
samlet verneplan for vassdrag. Her er et utdrag av verneplanen:  
«St. prp. Nr. 75 (2003-2004) Vern av Kosåna: Fuglelivet knyttet til våtmarker er rikt. Flere av artene er 
sjeldne for landsdelen og rødlistede arter er registrert. I begrunnelsen for vern av Kosåna, er 
landskapsverdiene tillagt stor vekt. St. prp. Nr. 75 (2003-2004). Vassdraget har verdi som type- og 
referansevassdrag. Veier og bygninger er eneste tekniske inngrep av betydning. Fuglelivet knyttet til 
våtmarker er rikt i deler av feltet. Flere av artene er sjeldne for landsdelen. Rundt Gunnarsvatn er det 
registrert ca. 40 fuglearter innenfor myrlandskapet, hvorav 27 sannsynligvis hekker. Av disse er flere 
regionalt sjeldne, særlig vann- og våtmarksfugler. Flere sjeldne våtmarksfugler sees på trekk. 
Rødlistede fuglearter er hvitryggspett, vendehals, storlom og hubro. Landskapet omkring Gunnarsvatn 
er særpreget, viser kontrastvirkninger og mangfold, har stor grad av storslagenhet og har stor virkning 
som blikkfang. Landskapsbildet er variert, og store deler har preg av urørthet. Relatert til regionen for 
øvrig, har feltets urørthet stor verdi.  
Det eksisterer i dag mange og store inngrep i vassdragene i Aust- og Vest-Agder samt i de sørlige og 
østlige deler av Rogaland. Opplevelsesmulighetene er dermed større enn i store deler av regionen for 
øvrig. Stortinget har forutsatt at verneverdiene i vernede vassdrag skal søkes ivaretatt også mot andre 
inngrep enn kraftutbygging. Dette innebærer at alle myndigheter som forvalter lovverk som styrer 
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inngrep og tiltak som kan påvirke verneverdiene, har ansvar for å følge opp vassdragsvernet. Vernede 
vassdrag inngår dermed som ett av mange elementer i alle sektormyndighetenes ansvar for å ivareta 
natur- og miljøhensyn. “ 
 
På bakgrunn av NVEs argumentasjon og anbefalinger på begynnelsen av 2000- tallet så mener 
Administrasjonssjefen det er særdeles uheldig at dette verneområdet ikke er nevnt med et ord i 
rammeplanen. Kommunen hadde i sitt høringsutspill til verneplan for vassdrag store betenkligheter 
med å verne hele nedbørsfeltet, men ble ikke hørt. Det at samme instans, NVE, nå legger opp til at de 
samme områdene er velegnet til en storstilt vindkraftutbygging er betenkelig. Verdien av urørthet er 
tydeligvis ikke like stor lenger. Administrasjonssjefen mener det vernede området må markeres som 
en hard eksklusjon.  Kart som viser deler av verneområdet som berører vår kommune: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annet Dyreliv 
I følge fagrapporten om annet dyreliv, så er konsekvensene for hjortedyr og mindre pattedyr ikke store 
nok til at de blir hensyntatt. De vil sannsynligvis innrette seg i driftsfasen. Det blir presisert i rapporten 
at det er mange usikkerhetsmomenter ifht konsekvensene for hjortedyr og mindre pattedyr da dette 
ikke er forsket nok på. Aust-Agder ligger innenfor forvaltningssone for gaupe- Rovviltregion 2. 
 
NIBIO har i flere år forsket på hjortens bevegelser i Agder og Telemark blant annet, og deres 
sluttrapport ble publisert nå i mai. I rapporten kan man tydelig se hjortetrekk som går fra Evjeplassen, 
over heia til Høvringsområdet og videre over Longeraksheiene til Lauvdal i Bygland. Det går også et 
hjortetrekk over mot Skjeggedal og Tovdal. Administrasjonssjefen mener man på bakgrunn av mange 
usikkerhetsmomenter må ta føre-var-prinspippet i Naturmangfoldloven i bruk. Det bør gjennomføres 
ytterligere forskning på temaet slik at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å ta en avgjørelse.   
 
Radar og TV-sender 
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I fagrapporten om luftfart er problematikken rundt vindkraftverk og radarstasjoner vurdert. Det er 
knyttet usikkerhet til betydningen av påvirkning fra vindturbiner for radarer. Selv om det har blitt 
gjennomført flere studier, kan det være nødvendig med ytterligere studier for å redusere usikkerhet. 
Det er blant annet knyttet usikkerhet til hvordan støyen fra mange vindturbiner i et vindkraftverk skal 
summeres både i sammenheng med radar og radiokommunikasjon. På Bertesknaben har 
luftfartsverket en radar. Denne er lagt inn som en myk ekslusjon med en 500 meters radius i kartet, 
men radaren er ikke nevnt spesifikt i vurderingen av aktuelt område. Det ser dermed ikke ut som om et 
vindkraftverk vil ha noen spesiell betydning for denne type radar. Det er også lagt en buffersone rundt 
TV-senderen på Fennefoss.  
 
Landskap 
Fagrapporten om landskap skriver at litteraturen, uansett metode, gir et ganske entydig bilde: både 
lokalt og blant besøkende oppfatter de fleste landskapsendringer som følge av vindkraftutbygging som 
negative inngrep i landskapet. Dette gjelder særlig landskap som fra før har få eller ingen inngrep. Den 
økonomiske litteraturen som studerer påvirkning på folks velferd, peker på at landskapsendringene gir 
signifikante velferdstap for den befolkningen som berøres. Etter Miljødirektoratets mening er 
kunnskapsgrunnlaget mangelfullt. De mener at uten ytterligere undersøkelse er det vanskelig å velge 
ut områder for vindkraft, der vindressurser og nettkapasitet på en faglig forsvarlig og troverdig måte er 
veid opp mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn. 
 
Evje og Hornnes kommune støtter MDir’s vurdering og oppfordrer til at det blir gjort en undersøkelse 
som studerer hvor stor velferdseffekt, landskapsvirkninger av vindkraftverk, har i Norge.  
 
Sammenhengende Naturområder 
Tidligere ble inngrepsfrie naturområder, INON områder, lagt vekt på i de fleste arealsaker. Sist i vår 
kommune da Fylkesmannen i Aust-Agder hadde innsigelse til kommuneplanens arealdel i 2010. Etter 
stortingsvalget i 2014 endret dette seg, og denne indikatoren er ikke lenger styrende for 
arealpolitikken.  
Bildet nedenfor viser utviklingen i INON- områder fra 1900-2013.  

  
I fagrapporten står det at “sammenhengende naturområder er attraktive områder for friluftslivs- og 
villmarksopplevelser og tilbyr muligheter for rekreasjon, velvære og opplevelse av landskap. Det er 
karakteristisk at større, tilnærmet urørte naturområder er viktige for flere miljøkvaliteter samtidig.” De 
påpeker at noen sammenhengende naturområder som dekker flere høydelag vil ha stor verdi for 
naturens evne til å tilpasse seg et endre klima fordi artene gradvis kan forflytte seg til kjøligere 
områder. For eksempel kan dette gjelde områder som strekker seg fra en skog og opp til snaufjellet.  
 
Evje og Hornnes kommune har valgt å videreføre INON områdene i vår kommune som hensynssone 
naturmiljø i forslag til ny kommuneplan. Kommunen anser disse områdene som viktige å ta vare på. I 
vår kommune er det få slike områder igjen. De største områdene ligger på grensen til Bygland og 
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Åseral og på Tveit.  Området nord på Stemhei er del av et større sammenhengende område i Bygland 
kommune.  

 
Kartet over viser inngrepsfrie naturområder (lyse grønt) i Evje og Hornnes 
 
Lokal næringsutvikling 
I fagrapporten som omhandler lokalt og regionalt næringsliv er det en gjennomgang av de økonomiske 
ringvirkninger av vindkraft på regionalt og lokalt nivå, virkninger for hytteutbygging, virkninger for jakt 
og fiske som næring, og virkninger for annen næringsutvikling. De norske studiene har tatt for seg 
både lokale og regionale virkninger for flere konkrete vindkraftprosjekter. Selv om funnene varierer, 
konkluderer Norconsult med at både disse og andre studier viser at vindkraft bidrar til regional 
verdiskaping.  
 
Ifølge Norconsult er den største delen av verdiskapningen knyttet til anleggsfasen. Studiene viser at i 
byggefasen så går 60 % av totalkostnadene i et vindkraftverk til vindturbiner fra utlandet (2016), men 
norsk andel av totalkostnadene har økt de siste årene fra 26 til 36%.  
Lokal verdiskapning er derimot nede i 2-10 %. I driftsfasen så vil det avgjørende for størrelsen på lokal 
verdiskaping og sysselsetting være om drift og tyngre vedlikehold utføres av lokalt personell. 
Reservekomponenter til vindturbiner og spesialisttjenester vil normalt måtte hentes utenfra. 
 
Det viser seg at effekten på hyttebygging er lite forsket på. Det finnes ingen studier eller 
etterundersøkelser som ser på hvordan hytteutbygging påvirkes av nærliggende vindkraftverk. NVE 
legger til grunn at erfaringer fra blant annet Engerdal tilsier at planer om vindkraftverk, særlig på kort 
sikt, kan skape en usikkerhet som gjør at potensielle eiendomsutviklere er avventende. Vindkraftverk 
kan gjøre det mindre attraktivt å anlegge hytter i nærområdet og i områder som har planområdet som 
viktig del av utsikten. Virkninger på lengre sikt er vanskelig å vurdere, og vil avhenge av en rekke 
andre faktorer i tillegg til selve vindkraftverket, som alternative områder i nærheten og utviklingen i 
hyttemarkedet generelt (Sweco 2012). 
 
Det er en egen rapport for reiseliv. I denne rapporten så er det ingen av studiene som er presentert 
som dokumenterer en negativ påvirkning på reiselivsnæring som følge av eksisterende 
vindkraftutbygging. Det er imidlertid påpekt at noen typer reiselivsdestinasjoner med stor 
sannsynlighet vil være sårbare for den type inngrep som vindkraft representerer. Dette gjelder særlig 
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for destinasjoner der vakkert landskap i urørt natur er essensiell for opplevelsen. Ifølge flere av 
studiene er det også sannsynlig at en eventuell storstilt utbygging av vindkraft i Norge kan medføre 
vesentlige virkninger for reiselivsnæringen.  
En turistundersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge sommeren 2015, viste at formålet med reiser i 
Norge blant nordmenn var å slappe av og oppleve naturen (henholdsvis 65 og 54 prosent). 
Utenlandske reisende reiste i hovedsak for å oppleve naturen og oppleve fjordene (henholdsvis 76 og 
62 prosent). Norges omdømme som reiselivsland er sterkt relatert til urørt natur og bærekraft. 
Reiselivsnæringen utarbeidet i 2017 veikartet «Mot et bærekraftig reiseliv». Der skriver de at 
merkevaren Norge som reiselivsdestinasjon forutsetter at vi klarer å ta vare på Norges unike natur- og 
kulturverdier. 
 
Drøftingen i denne rapporten går ikke inn i problemstillingene rundt hvordan eiendomsskatten 
reduseres etterhvert som det foretas nedskrivinger. Administrasjonssjefen mener at dagens 
skatteregime innenfor vindkraft ikke sikrer tilstrekkelig verdiskaping til de kommuner som må stille sine 
naturområder til disposisjon.  Virkningene er tynt dokumentert og baserer seg i hovedsak på drift av 
noen få anlegg i Norge. Rapporten konkluderer med at de positive virkningene sannsynligvis vil være 
størst på steder der lokale entreprenører har mulighet til å ta oppdrag knyttet til vindkraftverket. 
Samtidig kan verdiskapingen ha størst betydning på små steder med lite næringsaktivitet 
 
Evje og Hornnes er en stor hyttekommune, med nærmere 1600 eksisterende fritidsboliger og nesten 
600 nye tomter tilgjengelig i kommuneplanens arealdel. Handel-, bygge- og servicenæringen i 
kommunen er avhengige av en positiv utvikling innenfor dette markedsområdet. Det kommer 
tilbakemeldinger fra byggefirmaer om at personer som ønsker å kjøpe hytte i kommunen lurer på hvor 
vindmøllene kommer og om de vil kunne se de fra hytta.  
Administrasjonssjefen er redd for at en rammeplan for vindkraft vil kunne skape stor usikkerhet for 
videre utvikling av hyttenæringen. 
 
I tillegg til hyttenæringen, så er også reiselivsnæringen stor i kommunen. Dette er også et område 
hvor forskningsresultater uteblir. Det er ikke gjort noen nyere undersøkelser som gir et svar på hvilken 
virkning et vindkraftverk i Setesdal vil ha å si på turistnæringen. Norstat har på vegne av Den Norske 
Turistforening nylig gjennomført en undersøkelse blant Norges befolkning om synet på vindkraft. Den 
viser at motstanden mot vindkraft er økende. Visit Setesdal har kommet med innspill om at de vil på 
det sterkeste fraråde at det blir etablert vindmøller på de utvalgte områdene i Setesdal. (se vedlegg). 
Setesdal er definert som et bærekraftig reisemål, der vår tilgang til naturen er et vesentlig element. 
NHO har også advart mot den utbyggingen som nå kan komme.  
 
Administrasjonssjefen mener det er helt avgjørende at kunnskapsgrunnlaget blir bedre innenfor dette 
viktige fagområdet. Fagrapporten konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget, spesielt i forhold til 
innvirkning på hytte- og turistnæringen er mangelfull. Denne usikkerheten kan vi ikke ha i Evje og 
Hornnes kommune. I overordnede planer har vi tatt stilling til at vi skal være et attraktivt regionsenter 
med fokus på bolyst. Etter Administrasjonssjefens mening vil ikke etablering av vindkraft i kommunen 
være forenelig med våre målsettinger og visjoner.   
 
Nabovirkninger- Støy, lysforurensning, skyggekast og eiendomsverdi. 
I fagrapporten om nabovirkinger skriver NVE at beregninger av støyeksponering kan være 
utfordrende, spesielt i terreng med store høydeforskjeller og reflekterende terrengformasjoner, og ved 
værforhold som kan gi rim/is på vingene. På kalde vinterkvelder og om natten kan lydbølgene bøyes 
nedover, i stedet for oppover som er det normale. Støynivået fra et vindkraftanlegg vil derfor oftere 
være høyere på nattestid.  Det er gjort en studie på hvordan støy fra vindkraftverk i «typisk norsk» 
topografi vil være. Denne rapporten konkluderer med at det periodevis kan være store variasjoner i 
støynivået. Ettersom støyretningslinjene kun angir grenseverdier for gjennomsnittlig lydnivå, blir ikke 
disse variasjonene fanget opp. (NVE rapport 13, 2017) 
 
I rapporten står det videre at alle turbiner over 150 meter må lyssettes, noe som kan medfører 
lysforurensing i området som blir bygd ut. Disse lysene kan styres ved hjelp av radar, slik at de kun 
lyser når et fly er i område. Dette er kun prøvd ut ett sted i Norge.  
 
Fire av de fem studiene som fagrapporten har studert viser en statistisk signifikant negativ effekt på 
boligpriser tett opp mot vindturbiner, og at den negative effekten avtar med økende avstand til 
turbinen.  Norconsult og Agenda Kaupang peker på at en lignende studie i Norge vil være vanskelig å 
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gjennomføre fordi studier som kan ventes å gi signifikante resultater krever et stort antall  
boligtransaksjoner i datamaterialet. Fordi vindkraftverk i Norge i hovedsak er plassert i grisgrendte 
strøk, vil det bare være tilgang til et fåtall transaksjoner i relevante områder. Det er dermed ikke tilgang 
til et tilstrekkelig datamateriale til å gjennomføre en liknende studie som de som er referert i denne 
rapporten. 
 
Når sola står lavt på himmelen, kan de roterende bladene skape pulserende skygger som 
kan oppleves sjenerende ved opphold i vindkraftverkets nærområde, skyggekast. Når avstanden til en 
vindturbin er over 1000 meter vil imidlertid skyggekasteffektene være små. 
 
Administrasjonssjefen er enig med NVE om at kunnskapsgrunnlaget rundt nabovirkninger, da spesielt 
angående støy, bør bli bedre.  
 
Klimagassavtrykk, livssyklusanalyser og klimagassutslipp 
En liten oppsummering av fagrapportene viser at ny norsk fornybar kraftproduksjon vil sannsynligvis 
bidra til å redusere klimagassutslipp i Europa. Simuleringen viser at 10 TWh norsk vindkraft i 2025 kan 
redusere de årlige utslippene med 5 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer ca. 10 % av Norges samlede 
utslipp og ca 0,1% av EUs utslipp.  Vindkraft har et lavere klimagassavtrykk sammenlignet med 
kraftproduksjon fra fossile kilder og utslippet er hovedsakelig knyttet til betongbruk til fundamenter, 
transport av tunge elementer og arealbruk. Når man bygger på fjell vil betongbruken være mindre enn 
når man bygger andre steder.  
 
NVE mener samspill med vannkraft gjør vindkraft ekstra godt egnet i Norge, men det påpekes at 
vindkraft er en ustabil kraftkilde som gjør at det stilles større krav til overvåking av kraftsystemet. Dette 
vil føre til økt kostnader og mer krevende driftsituasjon inntil nye løsninger er på plass. 
Administrasjonssjefen mener det må ses på om det ikke er andre tiltak som er mer effektive enn 
utbygging av vindkraft på land. Det er betimelig å stille spørsmål ved om den samlede reduksjonen av 
utslipp veier opp for de lokale miljøbelastningene et slikt anlegg kan ha.  
 
 
Samlet vurdering 
NVE mener at en utbygging av vindkraft i Norge er nødvendig for å dekke behovet for mer kraft og for 
å redusere klimagassutslipp, da spesielt i Europa. I fagrapportene som ligger til grunn for 
rammeplanen så kan ikke Administrasjonssjefen se at det legges frem forskningsbasert 
dokumentasjon på at norsk vindkraft bidrar vesentlig på disse to punktene. Det finnes imidlertid 
rapporter, artikler og innlegg fra norske forskere som trekker i tvil eller i det minste er kritiske til utsagn 
fra NVE og utbyggermiljøet om nødvendigheten av landbaserte vindkraftanlegg av klimahensyn og 
behovet for mer kraft. Når uenigheten i norske forskningsmiljøer er så stor, så kan det virke som det er 
andre drivende interesser for vindkraftutbygging enn klima. Kunnskapsgrunnlaget i forhold til hvordan 
norsk vindeksport bidrar til konkret klimagassreduksjon i Europa bør bli bedre, da dokumentasjonen 
på en reell effekt foreløpig ikke er lagt frem. 
 
Etter Administrasjonssjefens mening er ikke en nedbygging av uberørt natur den mest 
hensiktsmessige løsning på klimaproblemene. Behovet for en satsing på fornybar energi er viktig for å 
redusere klimautslippene, men satsingen bør være på områder som er mindre arealkrevende og har 
færre negative konsekvenser. Administrasjonssjefen mener det bør ses på områder hvor 
energieffektivisering og -sparing kan trappes opp. Dessuten kan man oppruste og oppgradere 
eksisterende vannkraftverk, utnytte solenergi og vi kan arbeide for å bli ledende innenfor vindkraft til 
havs. Hvis det viser seg at det likevel er helt nødvendig med etablering av mer vindkraft på land mener 
Administrasjonssjefen at dette bør skje i allerede utbygde og industrialiserte områder.  
 
Det er delt syn på hvor stor effekt man kan få av å oppgrader og/eller oppruste eksisterende vannkraft. 
Det de fleste er enige om er at rammevilkårene hemmer utvidelse av norsk vannproduksjon. 
Rammevilkårene er helt annerledes enn for vindkraft. Dette mener Administrasjonssjefen at staten må 
gjøre noe med. Myndighetene må legge til rette for forbedringer gjennom rammevilkår som gjør det 
interessant å investere videre i vannkraft. Det ligger et uutnyttet potensial som ikke blir realisert på 
grunn av ugunstige skatte- og avgiftssystemer.  Energi Norge mener det ligger et potensial på rundt 15 
TWh hvis man ser på skatteregimet og mulige utvidelser.  
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Ifølge oppdraget fra OED skal områdene som framstår som egnet for vindkraft i et vindressurs- og 
kraftnettsperspektiv avstemmes mot viktige miljø- og samfunnshensyn. Arbeidet med nasjonal ramme 
har avdekket at det er store kunnskapshull knyttet til konsekvenser av landbasert vindkraft. På grunn 
av kort tidsramme for prosjektet er det ikke gjort noen nye undersøkelser, men det er gjort en 
litteraturgjennnomgang og en sammenstilling av allerede kjente rapporter og undersøkelser. 
Miljødirektoratet (MD) sier de kun har foretatt en vurdering av nasjonale og vesentlig regionale 
interesser (jmf. MDs representant på innspillsmøte) når de har kommet med sine faginnspill til 
rammeplanen.  Flere av fagrapportene konkluderer med at behovet for ny kunnskap og mer forskning 
og etterprøving er stort. Administrasjonssjefen kan ikke se at det forslaget som nå foreligger tar 
tilstrekkelige hensyn til miljø- og samfunnshensyn som vi lokalt anser som viktige. Konkret for vår 
kommune er det spesielt viktig at kunnskapen innenfor de viktige fagområdene biologisk mangfold, 
fugl, flaggermus og virkninger på lokalt næringsliv, da spesielt hytte- og reiselivsnæringen, blir bedre 
enn det som foreligger i dag. Det at det i faggrunnlaget er uteglemt viktige nasjonale hensyn som IBA 
Nedre Setesdal, vernet vassdrag Kosåna og naturreservat Hålandsheia i vurderingen indikerer at det 
har vært for kort tidsramme for utarbeiding av rapporten. Siden en rammeplan for vindkraft på land vil 
ha store konsekvenser lokalt mener kommunen at også de lokale konsekvensene må vurderes. Det vil 
være i seneste laget å komme med de lokale problemstillingene i konsesjonssakene. Rammeplanen 
mister mye av sin legitimitet ved å ikke ta noe hensyn til lokalt og regionalt viktige interesser. 
 
OED må også se på hvilke konsekvenser den nasjonale rammen i seg selv vil ha på fremtidig 
næringsutvikling i de kommunene som blir berørt. Man kan tenke seg at den usikkerheten som vil 
være i forhold til hvor et nytt vindkraftverk kanskje en gang skal komme vil føre til at investorer trekker 
seg fra prosjekter i kommunen. Vil investeringslysten være like stor når et slikt arealspørsmål ikke er 
avklart? Mest sannsynlig så er svaret nei, spesielt innenfor reiselivs- og hyttenæringen.  
Når «egnet vindkraftareal» i Norge reduseres til noen få utvalgte områder, øker presset på at det 
innenfor disse områdene skal gis konsesjon. Noe annet ville være å holde utbyggere for narr, i og med 
at rammeplanen skal gi en bedre forutsigbarhet. Hvis kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av 
rammeplanen da i utgangspunktet er manglende, faller hele forutsigbarheten bort.  
 
Administrasjonssjefen mener at siden arealene NVE peker ut i Nasjonal ramme skal være rådgivende 
for hvilke områder som er best egnet, stilles det store krav til at NVE (eller andre) må “tette” disse 
kunnskapshullene før rammen kan vedtas. Det vil være store konsekvenser for de kommunene som 
blir valgt/ikke valgt ut som «best egnet» og da bør i hvert fall kunnskapsgrunnlaget være oppdatert. 
 
 
 
 
 
Evje, 27.06.2019 
 
 
 
Administrasjonssjef 
 
Vedlegg 
1 Utdrag fra rammeplan som omhandler "Aust-Agder" og "Vest-Agder og Rogaland" 
2 Uttale om vindmøller- Visit Setesdal 
3 Årsmøteresolusjon fra Forum for Natur og Friluftsliv Agder 
4 Appell fra Lyngdal kommunestyre 
5 Uttale om vindkraft i orrfugl- og tiurskog- Olav Hjeljord 
6 Rapport om forekomst av hubro 
7 Innspill fra Bjørn Harald Hagen 
8 Innspill til forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - lokal høring 
9 Innspill fra Skjerkedalen hyttevelforening 
10 Tidligere innspill-Stemhei 
11 Uttalelse fra 17 hytteeiere på  Stemhei 
12 Underskriftkampanje på internett 
13 Underskriftskampanje på Byglandsfjord 
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14 Innspill - Vindkraft utbygging 
15 Innspill til lokal høring av Olje- og energidepartementets forslag til nasjonal ramme for 

vindkraft på land i Evje og Hornnes kommune 
 


