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Høringsuttalelse fra NTE Energi AS om forslag til nasjonal ramme for 

vindkraft på land 
 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) av 1. april 2019 og 12. april 2019, hvor 

det ønskes innspill til 1) Om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge, og 2) NVEs 

forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi takker for muligheten til å komme med 

høringsuttalelse. 

 

NTE Energi AS (NTE) er den største kraftprodusenten nord for Dovre med i underkant av 4 TWh 

kraftproduksjon i et normalår. NTE etablerte sitt første vindkraftverk på Vikna i 1991 og har siden den 

gang vært utvikler og eier av vindkraft flere steder i Trøndelag. 

NTE vil berømme NVE og andre etater som Miljødirektoratet for et grundig arbeid med 

sammenstilling av kunnskapsgrunnlag om miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraft i Norge. 

Om det bør det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge 
NTE mener det ikke bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge med utpeking av 

områder som er mer egnet enn andre områder. Begrunnelsen for dette er at: 

 

 Utpeking av områder fremmer ikke de beste vindkraftprosjektene. NVE og Miljødirektoratet 

peker selv på at det kan finnes mer egnede områder utenfor utpekte områder enn innenfor.  

 Konfliktnivået vil ikke dempes ved å utpeke områder som mer egnet enn andre. 

 Kartløsningen vil neppe virke effektiviserende: Det er i beste fall uklart om, og hvordan, 

kartløsningen skal bidra til raskere prosesser. Hvert prosjekt vil uansett måtte gjennomgå 

den samme konsesjonsprosessen, og det er ikke lagt frem forslag om forenklede 

konsekvensutredninger, prioritert saksbehandlingskapasitet eller lignende. 

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land 
NTE henviser til Energi Norge sin uttalelse, men vil understreke at en utpeking av egnede områder på 

kart som en konseptuell tilnærming ikke er hensiktsmessig. NTE mener at en nasjonal ramme med 

utpeking av områder vil heve konfliktgraden unødig. 

Øvrige kommentarer 
Dersom det vedtas en nasjonal ramme med utpekte områder, mener vi det er vesentlig at rammen 

er fleksibel og forutsigbart oppdateres ved endringer i det kunnskapsgrunnlaget områder baseres 
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på. Et eksempel her er endring i nettsituasjon: Dette vil åpenbart kunne få direkte konsekvenser for 

et areals egnethet for vindkraft. Videre er det inkluderte arealet begrenset sett i lys av at det ikke er 

kommunisert noe om hvor lenge rammen er ment å virke. 

 

Tilsvarende er det avgjørende at man får på plass gode ordninger for eksempelvis «repowering» eller 

opprustning og utvidelse av eksisterende vindkraftverk, som NVE har gitt klare råd om at bør 

behandles uavhengig av rammen. 

 

Det er viktig at man holder fast på forskjellen på forslaget til nasjonal rammes utpekte arealer og 

behandlingen av de enkelte søknadene om konsesjon. I konkrete søknader må man se på de reelle 

forhold og sammenholde med kunnskapsgrunnlaget, som kan føre til at det bør gis konsesjon til 

enkelte prosjekter utenfor rammen. 

 

Det påpekes at det må legges til rette for fleksibilitet og effektiv behandling av søknader om 

vindkraftprosjekter utenfor utpekte områder, da det også av forslaget til nasjonal ramme fremgår at 

det kan finnes bedre vindkraftprosjekter utenfor områdene enn innenfor (det finnes sikkert 

lokasjoner med lokale vindeffekter med god nok middelvind til å oppnå god nok lønnsomhet i de 

områdene som er ekskludert i den foreslåtte rammen). 

 

 

Vennlig hilsen 

NTE Energi AS 

Kenneth Brandsås 

Adm. dir. 
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