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Svar på høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft 

 
Viser til brev av 01.04.2019 fra departementet vedrørende høring på forslag til nasjonal ramme for 
vindkraft.  
 
Fellesnemda for sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune behandlet saken i møte 30.09.2019 
hvor det ble vedtatt følgende uttalelse: 
 

1.  Hammerfest og Kvalsund kommune mener at det må legges opp til økt lokal og regional 
medbestemmelse i vindkraftsaker dersom Nasjonal ramme for vindkraft skal være 
retningsgivende for vindkraftutbygginger. Dette vil føre til større aksept for utbygginger 
og gi mindre konflikter. Dagens konsesjonsordning må endres, og kommunen må få 
tilbake myndigheten til å beslutte arealplaner for anleggene (dagens detaljplan/MTA-
plan), evt. at det innføres en «vetorett» for kommunene.  

 
2. Dersom det skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft må det i denne rammeplanen tas 

større hensyn til de regionale planene, og kommunene og fylkeskommunene må være med 
å definere områdene som skal være med. Vindkraftprosjektene må inneholde en korrekt 
beskrivelse av arealbruken. Det er helt avgjørende at veiskjæringer, fyllinger, 
midlertidige oppstillingsplasser mm. blir tatt med i arealbeskrivelsen. For å stimulere til 
nye løsninger vil det være en fordel om det stilles absolutte krav til arealbruken som det 
tillates inngrep på, pr produsert MW, for å dekke behovet for veier ol. 

 
3. Hammerfest og Kvalsund kommune mener det må innføres ordninger som gjør at 

kommunene kompenseres for ulempene det medfører å være vertskommune for vindkraft. 
Det bør her ses på hvordan vannkraftkommuner kompenseres gjennom blant annet 
konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, eiendomsskatt og naturressursskatt.  
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4. Hammerfest og Kvalsund kommune ber om at følgende områder tas ut av område 44 i 
forslaget til nasjonal ramme, og ekskluderes:  

 
Område Begrunnelse 
Seiland Vanskelig tilgjengelig område hvor det vil bli store naturinngrep ved 

bygging. 
Nærheten til Seiland nasjonalpark. 
Viktig friluftsområde. 
Siktelinjer for verdensarven Struves Meridianbue 

Repparfjorddalen, sørøst for 
E6 fra Skaidi mot 
Sennalandet 

Stort hyttefelt langs hele traseen. 
Viktig friluftsområde. 
Reindrifta er allerede under stort press i området. 

Kvaløya Tidligere avslått fra NVE med begrunnelse i den totale 
inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 20. 
Store deler av de mest aktuelle arealene er nedslagsfelt for vannverk. 

 
5. Hammerfest kommune er vertskommune for verdensarven Struves Meridianbue og det må 

tas hensyn til viktige siktelinjer og intakte målepunkter 
 
 
Saksfremlegget til fellesnemda følger vedlagt. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1380 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jørn Berg 
overingeniør 
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