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Høringssvar nasjonal ramme for vindkraft 
 

 

Fellesnemnd for kommunesammeslåing Narvik, Ballangen og Tysfjord. - 049/19: 

 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
Narvik kommune har registrert og vurdert NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft, og vil 

legge frem følgende punkter som sitt svar til høringen: 

 

1. Kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft som er lagt fram av NVE er viktig 

informasjon som Narvik kommune krever blir oppdatert kontinuerlig. Både «gamle» og 

«nye Narvik kommune» har store områder med urørt og berørt natur som er viktig for 

næringsutvikling slik som reiseliv, reindrift, transport, kraftproduksjon og  

mineralutvinning, men også for friluftsliv og rekreasjon. Narvik kommune er positive til 

en kunnskapsbase som vil øke forståelsen av hvordan fremtidig vindkraft påvirker 

samfunnsutviklingen. Narvik kommune krever at kunnskapsbasen holdes løpende 

oppdatert.  

 

2. Narvik kommune kan ikke se at konsesjonssøknadsprosessen er foreslått endret for å 

integreres i NVEs forslag til kartgrunnlag. Dersom forslaget skal brukes som verktøy, må 

også bruken for det beskrives konkret og defineres i forhold til dagens konsesjons-

prosess.  

 

3. Som kraftkommune er Narvik opptatt av å bidra til det grønne skiftet. Vi ønsker å legge til 

rette for videre utvikling av kommunen og regionen for øvrig. Vi er derfor uenig i valget 

NVE har gjort om å utelukke store deler av Nord-Norge fra rammen. Narvik kommune 

krever at lokale og regionale prosjekter som kan koples opp mot industri- og næringslivet 

lokalt må behandles uavhengig av rammen.  

4. Utbyggingen av vindmøller på land bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og 

infrastruktur, og bør ikke skje i urørt natur.   

 

 
Lennarth Kvernmo  
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Rådgiver næring og utvikling  

Narvik kommune 

Tel 900 36666, e-post lennart.kvernmo@narvik.kommune.no 
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