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MELDING OM POLITISK VEDTAK 
 

 

HØRING - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND  
 

Saken er behandlet i Notodden kommunestyret i møte den 29.08.2019 som sak nr. 69/19. 

 

Kommunestyrets vedtak:  

 

1. Notodden kommune er positiv til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 
 

2. Notodden kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte viktige og svært viktige 

friluftsområder og naturtyper som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. De 

berørte områdene bør i det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 
 

3. Notodden kommune støtter forslag fra NVE til allerede kartlagte ekskluderte områder innenfor 

Sauherad kommune.  
 

4. Notodden kommune ber NVE gjøre nye eksklusjoner innenfor område 4 i Sauherad kommune 

med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det pekes spesielt på kartleggingen av 

friluftsområder som nå er gjennomført. 
 

5. Analyseområdet 5, som Lifjell var del av, er tatt ut av forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft 

på land. Notodden kommune er enig i at det ikke bør etableres vindkraft på Lifjell med bakgrunn 

i at området har store verdier med hensyn til friluftsliv, undervisning og reiseliv. 
 

6. Notodden kommune støtter NVEs syn på at tidlig avslag på konsesjonssøknader innenfor 

tidligere ekskluderte områder kan gis. 

 

 

 
 

 

Vedlegg:  Samlet saksframstilling 
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NOTODDEN KOMMUNE 

 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING   

  

 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

39/19 Teknisk utvalg 21.08.2019 

69/19 Kommunestyret 29.08.2019 

___________________________________________________________________________ 

Saksbehandler:  Harald Sandvik  Arkivkode:  S82 &83 

Arkivsaksnr: 18/746 

 

 

HØRING - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND  
 

 

Kommunestyrets vedtak:  
 

Notodden kommune slutter seg til høringsuttalelse fra Midt-Telemark kommune, jf vedlegg 3. 

 

1. Notodden kommune er positiv til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 

 

2. Notodden kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte viktige og svært 

viktige friluftsområder og naturtyper som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for 

vindkraft. De berørte områdene bør i det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 

 

3. Notodden kommune støtter forslag fra NVE til allerede kartlagte ekskluderte områder 

innenfor Sauherad kommune.  

 

4. Notodden kommune ber NVE gjøre nye eksklusjoner innenfor område 4 i Sauherad 

kommune med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det pekes spesielt på 

kartleggingen av friluftsområder som nå er gjennomført. 

 

5. Analyseområdet 5, som Lifjell var del av, er tatt ut av forslaget til Nasjonal ramme for 

vindkraft på land. Notodden kommune er enig i at det ikke bør etableres vindkraft på 

Lifjell med bakgrunn i at området har store verdier med hensyn til friluftsliv, undervisning 

og reiseliv. 

 

6. Notodden kommune støtter NVEs syn på at tidlig avslag på konsesjonssøknader innenfor 

tidligere ekskluderte områder kan gis. 
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Innstillinger / behandlinger: 
 

 

Rådmannens innstilling til Teknisk utvalg: 
 

Notodden kommune slutter seg til høringsuttalelse fra Midt-Telemark kommune, jf vedlegg 3. 

 

1. Notodden kommune er positiv til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 

 

2. Notodden kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte viktige og svært 

viktige friluftsområder og naturtyper som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for 

vindkraft. De berørte områdene bør i det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 

 

3. Notodden kommune støtter forslag fra NVE til allerede kartlagte ekskluderte områder 

innenfor Sauherad kommune.  

 

4. Notodden kommune ber NVE gjøre nye eksklusjoner innenfor område 4 i Sauherad 

kommune med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det pekes spesielt på 

kartleggingen av friluftsområder som nå er gjennomført. 

 

5. Analyseområdet 5, som Lifjell var del av, er tatt ut av forslaget til Nasjonal ramme for 

vindkraft på land. Notodden kommune er enig i at det ikke bør etableres vindkraft på 

Lifjell med bakgrunn i at området har store verdier med hensyn til friluftsliv, undervisning 

og reiseliv. 

 

6. Notodden kommune støtter NVEs syn på at tidlig avslag på konsesjonssøknader innenfor 

tidligere ekskluderte områder kan gis. 

 

-------------- 
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Teknisk utvalg i møte 21.08.2019 sak 39/19: 
 

Behandling: 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Teknisk utvalgs innstilling til Kommunestyret: 

 

Notodden kommune slutter seg til høringsuttalelse fra Midt-Telemark kommune, jf vedlegg 3. 

 

1. Notodden kommune er positiv til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 

 

2. Notodden kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte viktige og svært 

viktige friluftsområder og naturtyper som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for 

vindkraft. De berørte områdene bør i det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 

 

3. Notodden kommune støtter forslag fra NVE til allerede kartlagte ekskluderte områder 

innenfor Sauherad kommune.  

 

4. Notodden kommune ber NVE gjøre nye eksklusjoner innenfor område 4 i Sauherad 

kommune med bakgrunn i oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det pekes spesielt på 

kartleggingen av friluftsområder som nå er gjennomført. 

 

5. Analyseområdet 5, som Lifjell var del av, er tatt ut av forslaget til Nasjonal ramme for 

vindkraft på land. Notodden kommune er enig i at det ikke bør etableres vindkraft på 

Lifjell med bakgrunn i at området har store verdier med hensyn til friluftsliv, undervisning 

og reiseliv. 

 

Notodden kommune støtter NVEs syn på at tidlig avslag på konsesjonssøknader innenfor 

tidligere ekskluderte områder kan gis. 
 

-------------- 

 

 

Kommunestyret i møte 29.08.2019 sak 69/19: 
 

Behandling: 

 

Votering: 

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Saksframstilling: 
 

 

Vedlegg: 

1. Høringsbrev Olje og energidepartementet, datert 1.4.2019 

2. Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, datert 1. april 2019 

3. Høringsuttalelse fra Midt-Telemark kommune, rådmannens innstilling, 19.8.2019 

 

 

Utlagt i saken: 

Dok 1 Høringsbrev Olje og energidepartementet, datert  

Dok 2 Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land 

Dok 3 Høringsuttalelse fra Midt-Telemark kommune, rådmannens innstilling 19.8.2019. 

 

Sammendrag:  

 

Rådmannen i Sauherad kommune har utarbeidet saksframlegg for høringsuttalelse fra Midt-

Telemark kommune til høring om forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, se vedlegg 

dok 3. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2019. 

 

I forslaget er 13 områder utpekt blant de «mest egnede» områdene for videre utbygging av 

vindkraft i Norge. Blant disse er område 4, som strekker seg over Vestfold, Telemark og 

Buskerud fylker og syv kommuner, deriblant Sauherad kommune. I Sauherad er det 

Sauheradfjella (Breiset/Hjuksebø – Narefjell/Nordagutu) som er innenfor område 4. Området 

Breiset/Hjuksebø vil fra 1.1.2020 bli en del av Notodden kommune. 

 

Rådmannen anbefaler at Notodden kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Midt-

Telemark kommune, jf vedlegg dok 3.  

 

Bakgrunn for saken/saksopplysninger: 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet 

(OED) utarbeidet forslag til nasjonal ramme vindkraft på land som 1. april 2019 ble lagt ut på 

høring. Formålet med nasjonal ramme er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt 

når det søkes om konsesjon for bygging av vindkraft. Rammen skal også bidra til økt 

forutsigbarhet, gi en mer effektiv konsesjonsbehandling og dempe konflikter. Høringsfristen 

ble endelig fastsatt til 1. oktober 2019 (se vedlagte høringsbrev). 

NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019:  

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. 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme
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I forslaget er 13 områder utpekt blant de «mest egnede» områdene for videre utbygging av 

vindkraft i Norge. Blant disse er område 4, som strekker seg over Vestfold, Telemark og 

Buskerud fylker og syv kommuner, deriblant Sauherad kommune. Hoveddelen av området 

ligger i Vestfold, i Sauherad er det Sauheradfjella (Breiset/Hjuksebø – Narefjell/Nordagutu) 

som er innenfor område 4. 

 

OED ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en 

nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 

 
 

 

Vurdering/konklusjon: 

 

Rådmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort av rådmannen i Sauherad kommune, se 

vedlegg dok 3, kapittel vurdering. 
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