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Høring —  NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

NHO viser til høringsbrev av  1.  april  2019 om NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på

land og takker for anledningen til å gi innspill og kommentarer.

Utgangspunkt

Bakteppe for forslaget er oppfølgingen av Energimeldingens (Meld. St. 25 (2015-2016))
målsetling om å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Hensikten
har bl.a. vært å sikre et planverk som virker konfliktdempende og effektiviserende. Det vil bidra
positivt til bedre forutsigbarhet til prosjektutviklere, investorer, nettselskap og lokalt berørte
aktører.

NHO oppfatter at intensjonen med den fremlagte rammeplan er god, og vil berømme NVE som
har lagt frem et omfattende kunnskapsunderlag av ulike utredninger og vurderinger til saken.

Rammen er ikke ment å erstatte dagens konsesjonsbehandlingspraksis. Nye vindkraftprosjekter
skal fortsatt behandles etter gjeldende konsesjonsregelverk, som sørger for etterrettelige
prosesser med høy involvering. Det settes fortsatt høye krav for å få konsesjon og det har vært

uvanlig å tildele konsesjon til prosjekt der lokale myndigheter gir avslag.

Det er klokt å lytte til lokale synspunkt i slike saker. Vi er likevel forundret over den omfattende

mobiliseringen mot vindkraft som er skapt som følge av forslaget når vi vet hvilken rask omstilling
som kreves av energisystemet for å nå klimamålene. Det er behov for innfasing av mer fornybar

energi for at det norske samfunnet skal ta steget inn som et nullutslippssamfunn, som samtidig
legger til rette for ny og klimavennlig industriell virksomhet, øker produksjonen i eksisterende

industri og omstiller transportsektoren til nullutslipp. I tillegg kan Norge spille en større rolle som
energileverandør ved kraftutveksling til Europa og bidra til økt energisikkerhet. I et felles nordisk
kraftmarked vil vindkraftutbygging også handle om å tiltrekke seg arbeidsplasser, verdiskaping og
skatteinntekter for mange lokalsamfunn.

Norge har store uutnyttede vindkraftressurser på land og til havs. Utvikling av disse ressursene

bør ikke stå i et motsetningsforhold, men supplere hverandre og den eksisterende vannkraften.
Det er likevel viktig å skille vindmøller på land fra møller til havs. Mens landvind er
konkurransedyktig på pris uten subsidier og kan være komplementært til vårt vannkraftbaserte

energisystem, er flytende havvind først og fremst egnet for teknologieksport. For sistnevnte vil det
også kreve innsats i årene som kommer for å skape mer konkurransedyktige priser.
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Om  forslaget

Til tross for gode intensjoner og et bredt kunnskapsgrunnlag, mener vi at det ikke er
formålstjea å fastsette en nasjonal ramme for vindkraft på land  i  Norge med utpeking av
områder som er mer egnet enn andre områder. Forslaget fremmer ikke nødvendigvis de beste
vindkraftprosjektene og kan oppfattes som en begrensning for vindkraft i store deler av landet,
Det er flere gunstige arealer som er utelatt fra planen, f.eks. i Nord Norge. Vi registrerer også at
konfliktnivået rundt vindkraft snarere har økt heller enn avtatt som følge av forslaget.

Dagens konsesjonsregime må ligge fast  —  med oppdatert kunnskapsbasert konsekvensanalyse

uavhengig av hvor det søkes konsesjon. Natur— og miljøkostnader må avveies opp mot muligheter
for videre næringsutvikling basert på reduserte utslipp. Samtidig må det utvises skånsomhet i
områder med stor reiselivsvirksomhet. Metodikken for å avveie ulike interesser basert på
samfunnsøkonomiske analyser bør utvikles.

Vi advarer sterkt mot å trekke tilbake tidligere konsesjoner som er gitt. Det er et uheldig signal til
investorer som ser på Norge som et attraktivt land med næringspotensial på mange områder, ikke
minst i et bærekraftperspektiv. Næringslivet er avhengige av forutsigbare og langsiktige
rammebetingelser. En norsk vindkraftsatsing må ikke settes på vent, selv om forslaget til
rammeplan ikke skulle føre frem slik det nå foreligger. En rammeplan bør heller ikke reduseres til
en enkel verneplan for vind. Dette vil virke hemmende for vindlqaftutbygging, og da vil mye av
rammens intensjon ikke bli ivaretatt.

Samtidig kan det være behov for å ha tydeligere tidsbegrensinger fra tillatelse til byggestart og
mer spesifikke vilkår for utforming enn i dag. Visuell påvirkning må vurderes i det enkelte
prosjekt og ikke behandles generelt og områdevis.

Vi viser for øvrig til høringsuttalelser fra våre landsforeninger.
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