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Foreløpig høringsdokument fra Nord-Fron kommune for Nasjonal ramme for 
vindkraft 
 

 
Det vises til høring – NVVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land – Deres ref. 
19/511 med høringsfrist 1. oktober 2019.  
 
Det vises også til svar på vår søknad om utsatt frist, besvart av Nina Helene von Hirsch i e-post 
datert 15. august 2019. Det ble bedt om at sak sendes innen fristen og endelig vedtak sendes 
når klart. 
 
Vennligst finn vedlagt utskrift av vår høringssak med protokoll fra behandling i  
- Planutvalg (PU-055/19) og  
- Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker (LUM-057/19.  
Endelig høringsuttalelse vil ettersendes fra behandling i kommunestyret den 15. oktober. 
 
 
Med hilsen 
  
Egil Tofte 
virksomheitsleiar areal og næring 
 
Telefon: 61216174 
Epost: egil.tofte@nord-fron.kommune.no 
 
Godkjent og sendt ut uten underskrift iht. interne rutiner. 
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Nord-Fron kommune 
 

Politisk sak    

Høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Planutval 055/19 27.08.2019 

Kommunestyret   

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker 057/19 18.09.2019 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Egil Tofte 19/11236 

 

Vedlegg: 
Høring - Nasjonal ramme for vindkraft 

 

Administrasjonssjefen legger saka fram for planutvalget og utvalg for landbruks, 
utmark og miljøsaker med slik: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret har slik høringsuttalse om nasjonale rammer for vindkraft: 
 
1.  Nord-Fron kommune er positive til dokumentet som vurderer tema 

vindkraft samlet for hele Norge. 
2.  Nord-Fron kommune ønsker velkommen at et område i vår region og 

kommune er vurdert til å kunne avgi miljøvennlig energi.  
Kommunen er likevel opptatt av at ved en eventuell ønsket utbygging, 
skal området vurderes nøyere i en konsesjonsbehandling. Som 
kraftkommune og som del av diskusjon omkring bærekraftig utvikling er 
vi opptatt av at fornybare energikilder skal bidra til å nå nasjonale 
energibehov. Som bo- og reiselivskommune er vi opptatt av 
naturinngreps virkning ovenfor natur og omgivelsene. 

 

 
Planutval 27.08.2019: 
 
Behandling i møte: 

Administrasjonen ga ei orientering av saka.  
 
 
Anne Kristine Lyslo la på vegne av Nord-Fron AP fram følgjande forslag til vedtak: 
1 
Kommunestyret er sterk imot vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet i Nord-
Fron som er omtalt i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. 
  
2 
Kommunestyret mener en vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet vil være 
svært uheldig. En vindmøllepark vil kunne ha negative virkninger for både beitebruk, 
seterdrift, jakt, viltbestand og friluftsliv i området. Vindmøller i dette attraktive, 



uberørte og unike fjellområdet vil bli svært synlig på lang avstand. En park med 
vindmøller vil utgjøre et fremmedelement som vil svekke våre fjellområder og dermed 
Gudbrandsdalen som hytte- og reiselivsregion. 
 
Planutvalet slutta seg samrøystes til forslaget frå Nord-Fron AP. 
 
PU- 055/19 Vedtak: 

1 
Kommunestyret er sterk imot vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet i Nord-
Fron som er omtalt i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. 
  
2 
Kommunestyret mener en vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet vil være 
svært uheldig. En vindmøllepark vil kunne ha negative virkninger for både 
beitebruk, seterdrift, jakt, viltbestand og friluftsliv i området. Vindmøller i dette 
attraktive, uberørte og unike fjellområdet vil bli svært synlig på lang avstand. En 
park med vindmøller vil utgjøre et fremmedelement som vil svekke våre 
fjellområder og dermed Gudbrandsdalen som hytte- og reiselivsregion. 
 

 
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker 18.09.2019: 
 
Behandling i møte: 

Både leiar i utvalet og Steinar Veslum tok opp spørsmål vedrørande habilitet i saka.  
 
Utvalet vedtok at Geir W. Grosberg og Steinar Veslum er inhabile, og dei deltok ikkje 
i behandling av saka. 
 
Administrasjonen orienterte om saka. 
 
Utvalet vedtok samrøystes å slutte seg til planutvalet sitt vedtak. 
 
LUM- 057/19 Vedtak: 

1. Kommunestyret er sterkt imot vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet i 
Nord-Fron som er omtalt i NVEs  forslag til nasjonal ramme for vindkraft. 
2. Kommunestyret mener en vindkraftutbygging i det aktuelle fjellområdet vil 
være svært uheldig. En  vindmøllepark vil kunne ha negative virkninger for både 
beitebruk, seterdrift, jakt, viltbestand og friluftsliv i  området. Vindmøller i dette 
attraktive, uberørte og unike fjellområdet vil bli svært synlig på lang avstand. En 
 park med vindmøller vil utgjøre et fremmedelement som vil svekke våre 
fjellområder og dermed  Gudbrandsdalen som hytte- og reiselivsregion. 

 

Bakgrunn for saka: 
Det kongelige olje- og energidepartementet (OED) har sendt ut på høring forslag til 
nasjonale rammer for vindkraft utarbeidet av NVE 1. april 2019. Høringsbrev 
vedlegges der en finner link til hele høringsdokumentet som samlet er på 239 sider.  
Dokument: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. 
Kart: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme 
Frist for høring er forlenget og satt til 1. oktober 2019 iht. brev fra OED datert 
12.april 2019. Ut fra saksbehandling i kommunen er det søkt om utsettelse til over 
kommunestyremøte i oktober. I tilbakemelding fra OED av 15.8.19 er det gitt 
beskjed om at OED vil ha saksframlegg innen 1.10.19, og at politisk 
sluttbehandling fra KS behandling 15.10.19 sendes OED innen 17.10.19. 

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


 
Det er et omfattende dokument med mye kunnskapsgrunnlag. Dokumentet har del 
A til F. Hver del er kort presentert på side V. NVE har analysert totalt 43 områder i 
Norge. De har lett etter tydlige skiller mellom de mest egnede og de mindre egnede 
områdene.  
I del E har NVE pekt ut de mest egnede områder i Norge, totalt 13 stk. Ingen av 
disse ligger i Gudbrandsdalen.  
De påpeker likevel at valget av egnethet kan endres ut fra hvor mye vekt som 
legges på forskjellige miljø- og samfunnsinteresser, nettkapasitet og 
produksjonspotensiale. Den nasjonale rammen kan dermed omfatte flere eller 
færre områder enn det NVE har foreslått. NVE har derfor valgt også å presentere 
de 8 områdene som var nærmest grensen for mest egnethet. Gudbrandsdalen 
med kommunene Dovre, Vågå, Sel og Nord-Fron er ett av disse åtte områdene, 
presentert fra side 208. Grunnen til at det ikke ble inkludert som mest egnet var at 
området er relativt lite, og gir dermed få muligheter. Det har også liten kapasitet på 
transmisjonsnettet på kort sikt. Det noteres også at vindkraft i område kan påvirke 
bl.a. friluftsliv. 
 
Målet med dokumentet er å gi rammer for vindkraft på land med oppdatert 
kunnskapsgrunnlag. Alle vindkraftverk over 1 MW eller flere enn fem vindturbiner 
må søke konsesjon. Rammene presentert her skal ikke erstatte dagens 
konsesjonsbehandling. 
 
Tidligere saker: 
I perioden 2011-2014 var Austri Vind i prosess med prosjekt for vindkraftverk i 
Nord-Fron. Det ble avholdt diverse møter med kommunen samt åpne 
informasjonsmøter. Det kom aldri noe sak til realitetsbehandling i kommunen. 
Austri Vind meldte i brev av 7.2.2014 om avvikling av planer om Sillikampen 
vindkraftverk i Nord-Fron kommune. Avvikling ble begrunnet med at nødvendig 
avklaring av grunneiersituasjonen ikke kunne forventes på plass i tide til å sikre nok 
fremdrift. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av forslag til nasjonale rammer for vindkraft på land, 
inviterte NVE til innspill om viktige regionale interesser, jfr. brev av 8.6.2018, vår 
journalpost 18/10036. Nord-Fron valgte å ikke sende inn noen innspill, men vente 
på selve høringen. NVE mottok 240 innspill. For vurdering gjaldt område 8 i vår 
region. Blant de som sendte inn innspill var bl.a. Oppland fylkeskommune, Sør-
Fron kommune, Sel kommune og Visit Lillehammer. I deres innspill blir det pekt på 
viktigheten av å bevare kulturlandskap, reiselivsinteresser, kulturminner og 
naturmangfold som bl.a. det store elgtrekket. Disse og andre innspill finnes på 
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/innspill. 
 
Landbruksfaglig vurdering: 
Aktuelt område for vindkraftutbygging i Nord-Fron ligger vest for 
Gudbrandsdalslågen. Det er 7-8.000 beitedyr på utmarksbeite i dette geografiske 
området, fordelt på tre beitelag. Det er videre aktiv seterdrift med mjølkeproduksjon 
i samme området. Fra et landbruksfaglig ståsted vurderes det til å være et 
potensiale for å utvikle fremtidig seterdrift. Det er på nåværende tidspunkt, uten at 
det foreligger konkrete utbyggingsplaner, lite treffsikkert å vurdere fordeler og 
ulemper i forhold til landbruket, jf. infrastruktur mv. Viser ellers til kommentar i 
høringsdokument kap. 29 Landbruk. 
 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/innspill


Miljøfaglig vurdering: 
All utnyttelse av areal må i fremtiden ta større bærekraftshensyn og naturen må 
tillegges større egenverdi når større arealmessige tiltak planlegges. Dette kan 
gjøres ved å identifisere vinn-vinn tiltak som er balanserte og tar hensyn til både 
naturmangfold og behov for klimatiltak. Slik nasjonal ramme for vindkraft oppfattes, 
er det nettopp det som er forsøkt. I forhold til det konkrete område nr 8 som gjelder 
vår region, er det gjort en grovsortering ut fra kjent kunnskap på miljøsiden. I og 
med at det ikke foreligger konkrete planer og at det uansett må utredes mer i 
eventuelle konsesjonssøknader, er det problematisk å uttale seg om fordeler og 
ulemper om naturmangfoldet. Det må likevel påpekes at vindkraft er fornybar 
energi og vil således kunne bidra til kutt i klimagassutslipp, denne effekten vil være 
en fordel. 
 
Rådmannsledelsen sin vurdering: 
RL finner det interessant at det gjøres en helhetsvurdering for hele landet. Dette ut 
fra at miljø har betydning utover det enkelte område både på den positive side med 
miljøvennlig kraft, og på den negative side med inngrep og naturmangfold. RL har 
likevel valgt å vurdere dette mest ut fra utpekt område i vår region. En merker seg 
at NVE beskriver at rammene ikke skal erstatte en konsesjonssøknad. Før en 
eventuelt utbygging i vårt område vil vi få sak for vurdering av 
konsesjonssøknaden. RL regner likevel med at rammene vil gi føringer, ikke minst 
peke ut områder der det kan komme konsesjonssøknader. Selve anlegget kan 
også legges til en annen kommune i regionen, men gi visuell virkning for vår 
kommune. Det er derfor viktig å gi innspill i denne fasen. 
 
Sillikampen er innenfor området definert som nesten egnet for utbygging. Området 
er ikke stort, men med gode vindforhold vil det likevel være aktuelt. Vi vet at Austri 
Vind så på dette for noen år siden, og det har også vært andre interessenter som 
har henvendt seg til kommunen i den senere tid. Når grunneierforholdene blir 
avklart, forventer RL at tema igjen kan bli aktuelt. Innen området er det noen eldre, 
minder hytte- og seterområder. Området ligger rett opp for gardsbruk og kan sees 
fra et større område. Det forventes at innstallasjonene vil ha stor innvirkning på 
områdene tett på, men RL kan ikke se at det visuelle vil ha stor innvirkning på 
hytteområdene andre steder  i kommunen. Dette kort vurdert ut fra en 
sammenligning med de mange kraftlinjer i vårt område. 
 
Nord-Fron kommune kan ha innspill til vindkraft av generell karakter og ha direkte 
innspill til områder utenfor vår region. Generelt sett er miljøretta tiltak viktig. 
Vindkraft er ansett som miljøvennlig kraft, mens installasjonene kan ha negativ 
innvirking på omgivelsene. RL registrerer fra media at alle vil ha miljøvennlig kraft, 
men ønsker ikke innstallasjonen i eget område.  
 
Nord-Fron er fra før en relativt stor kraftkommune med flere større og mindre 
vasskraftverk. Vi er deleier i lokalt og regionale energiselskap som har eierintresser 
også i vindkraftverk (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Energi). Det er i dag ingen 
konsesjoner for vindkraftverk i Nord-Fron. 
 
Vindkraft er fornybar og på den måten ansett som miljøvennlig. Vindkraft er en bra 
kombinasjon med vasskraft ut fra styrbarhet ift. hverandre. Vindkraftinstallasjoner 
vil gi inntekter til grunneiere og kommunen, og dermed et bredere 
næringsgrunnlag. Det er momenter som kan være bra omdømmemessig og taler 
for positivitet til vindmøller. Det er i det siste påpekt at det er for stor forskjell i 



hvilke inntekter vertskommuner kan påregne mellom vannkraftprosjekt og aktuelle 
vindkraftanlegg. 
 
Selve installsjonen kan være krevende ift. naturvern, kulturlandskap, reiseliv etc. 
Vindmøller gir et større inngrep i naturen og vil være synlig fra et større område. 
Reguleringer og vasskraftverk gav i sin tid store innvirkninger på naturen. Nye vann 
kom til og elver ble tørrlagt. Vindkraft vil på samme måte sette sine spor, spor som 
kan gi negative virkninger og tale mot. 
 
På side 32 viser NVE eksempler på noen interesser som kan bli påvirket av 
vindkraft. Listen er ikke uttømmende, og for vårt område kan det være andre 
interesser enn for andre. De mest opplagte interessekonflikter som RL ser, er 
påvirkning av naturen ved inngrep og for alt levende i området. Vi ønsker inntekter, 
arbeidsplasser og miljøvennlig kraft. Vi ønsker nødvendigvis ikke å se det som 
produserer kraften. Det kan bli mindre attraktivt å ha hytte i området, dårligere 
frilufts- og jaktmuligheter. Det vil påvirke dyrelivet og endre vårt kulturlandskap på 
nært og fjernt hold. 
 
RL har ingen direkte innspill til punkter for vedtak, men gir her mulighet for direkte 
politiske innspill til hvordan vårt samfunn skal utvikles mht. dette tema. 
 

 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron 
Arne Sandbu 
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