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HØRINGSSVAR FRA NYE LINDESNES KOMMUNE - NVES FORSLAG TIL EN 
NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND 
 
NVEs forslag til en nasjonal framme for vindkraft på land er behandlet i kommunestyrene for 
Mandal og Lindesnes kommune.  I fellesnemda for nye Lindesnes sitt møte den 30.8 ble 
prosjektleder (rådmann) i nye Lindesnes bedt om å sammenfatte disse uttalelsene og sende 
dem som nye Lindesnes kommunes innspill til høringen. Nye Lindesnes kommune omfatter 
kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal.  
 
 
Lindesnes kommunes vedtok i sitt kommunestyremøte 20/6-2019 sak 29/19 følgende:  

 
Lindesnes kommune registrerer at store deler av kommunen regnes som velegnet for 
vindkraft av NVE. Dette til tross stiller Lindesnes kommune seg negative til å tillate 
etablering av vindkraft på land i Lindesnes kommune. 
Videre vil kommunen understreke at gjeldende praksis med å vektlegge de berørte 
kommunenes oppfatning tungt i konsesjonsbehandlingen, må fortsette. Det er 
særdeles viktig at lokaldemokratiet blir hørt når så store inngrep skal gjennomføres i 
natur som betyr mye for lokalbefolkningen. 

 
Mandal vedtok i sitt bystyremøte den 13.6.2019 sak 57/19 følgende: 
 

 Punkt 1  
Det er utfordringer knyttet til vurderingene mellom klimavennlig energiproduksjon og 
negative konsekvenser for natur, friluftsliv og befolkning. I slike vurderinger må 
kommunens syn være avgjørende.  
 
Punkt 2  
Mandal kommune mener at det må utarbeides en nasjonal plan for vindkraft og at det 
ikke bør gis nye konsesjoner før slik plan er vedtatt. 

 
 
 
Sammenfattet uttalelse fra nye Lindesnes kommune 
 
Vi registrerer at vesentlige deler av kommunen regnes som velegnet for 



  

vindkraft av NVE. Vi registrerer samtidig at miljøverndirektoratet har foreslått å ekskludere 
store deler av arealene i vårt område. Nye Lindesnes kommune stiller seg derfor negative til 
å tillate etablering av vindkraft på land i Lindesnes kommune. 
 
Videre vil kommunen understreke at gjeldende praksis med å vektlegge de berørte 
kommunenes oppfatning tungt i konsesjonsbehandlingen, må fortsette. Det er særdeles 
viktig at lokaldemokratiet blir hørt når så store inngrep skal gjennomføres i natur som betyr 
mye for lokalbefolkningen. Det er utfordringer knyttet til vurderingene mellom klimavennlig 
energiproduksjon og negative konsekvenser for natur, friluftsliv og befolkning. I slike 
vurderinger må kommunens syn være avgjørende.  
 
Nye Lindesnes kommune mener at det må utarbeides en nasjonal plan for vindkraft og at det 
ikke bør gis nye konsesjoner før slik plan er vedtatt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kyrre Jordbakke      Joakim Damkås 
Rådmann, nye Lindesnes kommune   Rådgiver, nye Lindesnes kommune 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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