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Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land- høringsuttalelse 
fra Sandefjord kommune 
 
Vi viser til brev datert 1. og 12. april 2019 fra Olje- og energidepartementet vedrørende 
høring av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.  
 
Sandefjord kommune har behandlet saken i hovedutvalg for miljø- og plansaker og 
formannskapet. Formannskapet fattet følgende vedtak 27.08.2019 i sak 169/19: 
 

1. Sandefjord kommune er positive til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i 
Norge. 

2. Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte viktige og svært 
viktige friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn i Sandefjord kommune 
som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. De berørte områdene bør i 
det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 

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

4. Sandefjord kommune ber Regjeringen utrede naturressursskatt og konsesjonskraft for 
vindkraft, som skal komme berørte kommuner og fylkeskommuner til gode, slik det er 
for vannkraft. 

 
Kartlagte viktige og svært viktige friluftsområder i Sandefjord kommune er oversendt til 
Miljødirektoratet for innlegging i karttjenesten naturbase. 
 
Vedlagt er samlet saksfremstilling og kartvedlegget til saken med viktige og svært viktige 
friluftsområder i Sandefjord kommune innenfor foreslått område 4 i nasjonal ramme for 
vindkraft.  
 
Med hilsen 
 
Ole Jakob Hansen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Arkiv: FA-S82 

Arkivsak: 19/11203-3 

Saksbehandler: Ole Jakob Hansen 
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    Saksframlegg 
  

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

131/19 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 21.08.2019 

169/19 Formannskapet 27.08.2019 

 
 

Nasjonal ramme for vindkraft- høringsuttalelse fra Sandefjord kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Sandefjord kommune er positive til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft 
i Norge.  

2. Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte viktige og svært 
viktige friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn i Sandefjord kommune 
som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. De berørte områdene bør 
i det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 

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

4. Sandefjord kommune støtter videre utredning av vindkraft på øvrige arealer av 
område 4 i Sandefjord kommune som ikke er omfattet av viktige og svært viktige 
friluftsområder, allerede ekskluderte arealer, og registrerte naturverdier. 

5. Sandefjord kommune ber NVE vurdere om det med nye eksklusjoner er 
gjenværende aktuelle arealer for utbygging av vindkraft øst for Lågendalen.   

 
 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker behandlet saken 21.08.2019: 
 
Behandling: 
Arild Theimann, AP, fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 

 
Cathrine Andersen, FRP, fremmet følgende forslag: 
 

1. Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte og svært viktige 
friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn i Sandefjord kommune som er 
innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. 
 

2. Så lenge Norge produserer nok ren energi i dag med vannkraft til å dekke eget 
forbruk, så ser vi ikke behov for, på nåværende tidspunkt å opprette vindkraftparker 
på fastlandet i Norge. Det Sandefjord kommune er positive til, er mulighet for å 
etablere vindkraftparker til havs fordi det er bedre og mer stabile vindressurser. Det er 
store tilgjengelige områder og mindre interessekonflikter enn på land. På denne 
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måten kan vi bidra til å redusere utslippene av klimagasser i Europa ettersom norsk 
kraftproduksjon er en del av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Kvotesystemet 
skal bidra til at fossil kraft skal erstattes med utslippsfri kraft. 
 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling falt enstemmig. 
Forslag fremmet av Arild Theimann AP, falt med 14 mot 5 stemmer. Mindretallet besto av 
Karin Vabog Christensen AP, Arild Theimann AP, Nils Ingar Aabol AP, Pournima Namdeo 
Patil AP, Unni Myhre AP. 
Forslag fremmet av Cathrine Andersen FRP, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
MP- 131/19 Vedtak: 
 
Hovedutvalg for miljø- og plansaker anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 
1. Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte og svært viktige 

friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn i Sandefjord kommune som er 
innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. 
 

2. Så lenge Norge produserer nok ren energi i dag med vannkraft til å dekke eget 
forbruk, så ser vi ikke behov for, på nåværende tidspunkt å opprette vindkraftparker 
på fastlandet i Norge. Det Sandefjord kommune er positive til, er mulighet for å 
etablere vindkraftparker til havs fordi det er bedre og mer stabile vindressurser. Det er 
store tilgjengelige områder og mindre interessekonflikter enn på land. På denne 
måten kan vi bidra til å redusere utslippene av klimagasser i Europa ettersom norsk 
kraftproduksjon er en del av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Kvotesystemet 
skal bidra til at fossil kraft skal erstattes med utslippsfri kraft. 
 

 
 
Formannskapet behandlet saken 27.08.2019: 
 
Behandling: 
Arild Theimann, AP, fremmet følgende forslag: 
1. Sandefjord kommune mener at Nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging må 

revurderes da forslaget ikke vektlegger verdien av inngrepsfrie naturområder, 
områder med sårbare og truede arter og naturtyper, samt friluftslivsområder og 
reiseliv godt nok. 

2. Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i områdene i Sandefjord 
kommune som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft og mener området 
må ekskluderes fra utbygging. Vi er spesielt kritisk til utbygging i kartlagte viktige og 
svært viktige friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn og områdene 
tilstøtende til Høyjord stavkirke. 

3. Sandefjord kommune ber Regjeringen utrede naturressursskatt og konsesjonskraft for 
vindkraft, som skal komme berørte kommuner og fylkeskommuner til gode, slik det er 
for vannkraft. 

4. Sandefjord kommune mener at havvind vil være langt mindre inngripende i naturen. 
Vindmøller til havs bør bli hovedsatsingen framover. Norge har kompetanse fra olje-, 
verfts- og leverandørindustrien og vi kan bli verdensledende på havvind hvis det 
satses tilstrekkelig fra myndighetene og næringslivet. 
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Cathrine Andersen, FRP, fremmet følgende forslag: 
1. Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i kartlagte og svært viktige 

friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn i Sandefjord kommune som er 
innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. 

2. Så lenge Norge produserer nok ren energi i dag med vannkraft til å dekke eget 
forbruk, så ser vi ikke behov for, på nåværende tidspunkt å opprette vindkraftparker 
på fastlandet i Norge. Det Sandefjord kommune er positive til, er mulighet for å 
etablere vindkraftparker til havs fordi det er bedre og mer stabile vindressurser. Det er 
store tilgjengelige områder og mindre interessekonflikter enn på land. På denne 
måten kan vi bidra til å redusere utslippene av klimagasser i Europa ettersom norsk 
kraftproduksjon er en del av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Kvotesystemet 
skal bidra til åt fossil kraft skal erstattes med utslippsfri kraft. 
 

 
Gleditsch, H bad formannskapet vurdere hans habilitet og redegjorde for dette. 
Gleditsch, H fratrådte. 
Varaordfører overtok møteledelsene. 
Formannskapet støttet seg enstemmig med 18 stemmer til at Gleditsch, H ikke er inhabil. 
Gleditsch, H tiltrådte og overtok møteledelsen. 
 
Det ble votert over forslag fremmet av Andersen, FRP. Forslaget falt med 17 mot 2 stemmer. 
Mindretallet bestod av Andersen, FRP, Gran, FRP. 
 
Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt. 1 og fellesforslag på vegne av SV, 
V og AP pkt. 1 fremmet av Theimann, AP. Rådmannens innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 10 
mot 9 stemmer. Mindretallet bestod av Theimann, AP, Håkonsen, AP, Balisany, AP, Aabol, 
AP, Olsen, AP, Øverbye, SV, Fischer, V, Sommerstad, SP, Nilsen, SP. 
 
Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt. 2 og fellesforslag på vegne av SV, 
V og AP pkt. 2 fremmet av Theimann, AP. Rådmannens innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 10 
mot 9 stemmer. Mindretallet bestod av Theimann, AP, Håkonsen, AP, Balisany, AP, Aabol, 
AP, Olsen, AP, Øverbye, SV, Fischer, V, Sommerstad, SP, Nilsen, SP 
 
Rådmannens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens pkt. 4 og 5 falt enstemmig. 
 
Det ble votert over fellesforslag på vegne av SV, V og AP pkt. 3 fremmet av Theimann, AP. 
Forslagets pkt. 3 ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. Mindretallet bestod av Gleditsch, H, 
Mathiassen, H, Østgård, H, Rui-Haugerød, H, Holmen, H, Strømøy, H, Sperre, H, Andersen, 
FRP, Gran, FRP, Mentzoni, KRF. 
 
Det ble votert over fellesforslag på vegne av SV, V og AP pkt. 4 fremmet av Theimann, AP. 
Forslagets pkt. 4 falt med 12 mot 7 stemmer. Mindretallet bestod av Theimann, AP, 
Håkonsen, AP, Balisany, AP, Aabol, AP, Olsen, AP, Øverbye, SV,  Fischer, V. 
 
FSK- 169/19 Vedtak: 
 
1. Sandefjord kommune er positive til at det fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i 

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

viktige friluftsområder ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn i Sandefjord kommune 
som er innenfor område 4 i nasjonal ramme for vindkraft. De berørte områdene bør i 
det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging. 

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

4. Sandefjord kommune ber Regjeringen utrede naturressursskatt og konsesjonskraft for 
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vindkraft, som skal komme berørte kommuner og fylkeskommuner til gode, slik det er 
for vannkraft.  

 
SAKSUTREDNING 
 
Behandling: 
Saken behandles av hovedutvalg for miljø- og plansaker. Rådmannen innstiller til 
formannskapet som fatter endelig vedtak. 
 
Bakgrunn: 
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. 
 
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 Sandefjord kommune. Hoveddelen av området 
ligger i Vestfold, i Sandefjord er det nordvestre del av kommunen ved Heisetra og Trollsvann/ 
Åletjønn 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.  
 
Saksopplysninger: 
 
Vindkraft på land i Norge 
I stortingsmelding nr. 25 (2015-2016) Kraft til endring – energipolitikken mot 2030, er 
beskrevet at regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i 
Norge. Vindkraft på land i Norge er nå lønnsom uten offentlig støtte.  
 
Norsk kraftproduksjon er en del av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Kvotesystemet 
skal bidra til å redusere utslippene av klimagasser i Europa. Fossil kraft skal erstattes med 
utslippsfri kraft. Norge har gode naturgitte forutsetninger for å skape verdier av å levere 
utslippsfri kraft til erstatning for fossil kraft som fases ut. 10 terrawattimer (TWh) norsk 
vindkraft i 2025 kan redusere de årlige utslippene i Europa med rundt 5 millioner tonn CO2. 
Dette tilsvarer om lag 10 prosent av Norges samlede utslipp. 
 
I NVEs kraftmarkedsanalyse 2018-2030 antas det at den norske kraftproduksjonen vil øke 
fra 140 TWh i 2018 til 171 TWh i 2030, hovedsakelig basert på utbygging av vindkraft på 
land. Kraftforbruket innenlands øker med 16 TWh, drevet av økt elektrifisering av industri, 
nye datasenter og elektrifisering av transportsektoren. Kraftoverskuddet (som kan 
eksporteres) øker fra 5 TWh i 2018 til 20 TWh i 2030.  
 
En vindturbin består av tårn, maskinhus og vinger. Høyden på tårnet i moderne vindturbiner 
er 80 -140 meter, og lengden på vingene 40-70 meter. Selve fotavtrykket til en vindmølle 
krever lite areal, oppstillingsplass for bygging av vindmøllene og veier for transport av 
vindmøllene inn til oppstillingsplassen og kraftleveranse ut til kraftnettet er arealkrevende. 
Miljødirektoratet anslår at en typisk vindmølle på 4,3 MW vil ha et direkte arealinngrep på ca. 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme
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11 dekar.  
 
I følge Miljødirektoratet splitter vindmøller opp naturområder, gir forstyrrelse for dyreliv i et 
område både i anleggsfase og driftsfase og har potensielt stor visuell landskapspåvirkning på 
grunn av høyde og rotasjon av vingene. Vindmøller er også støyende ved at vingene skjærer 
gjennom luften. Norconsult har på oppdrag fra NVE kartlagt regional og lokal verdiskaping av 
vindkraft og konkludert med at vindkraft gir et positivt bidrag, og størst er bidraget lokalt i 
anleggsfasen.  
 
Nasjonal ramme for vindkraft 
Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft består av et oppdatert kunnskapsgrunnlag om 
miljø- og samfunnvirkninger av vindkraft, i tillegg til kart med utpeking av de mest egnede 
områdene for vindkraft. Antall områder som havner over eller under grensen for å være mest 
egnet, avhenger av en analyse og vurdering av forskjellige miljø- og samfunnsinteresser, 
nettkapasitet og produksjonspotensial. Den nasjonale rammen kan dermed omfatte flere eller 
færre områder enn det NVE har foreslått. 
 
Nasjonal ramme for vindkraft er et overordnet styringsverktøy, og vil dempe konfliktnivået 
rundt vindkraft mellom statlige etater. Den vil legge til rette for at de beste 
vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon, og den vil bidra til økt 
forutsigbarhet og en mer effektiv konsesjonsbehandling. Dette betyr ikke at det er frislipp for 
utbygging innenfor de foreslåtte områdene. Potensielle utbyggere må fortsatt søke konsesjon 
for utbygging av vindkraft, og konsesjonsbehandlingen vil være like omfattende som den er i 
dag.  
 
Område 4 er et av de minste som er foreslått, og omtrent halvparten av arealene innenfor 
område 4 er ekskludert for utbygging. Eksklusjoner er enten «harde» som betyr at de er 
uaktuelle for utbygging på grunn av teknisk-økonomiske forhold, vernede områder m.m., eller 
«myke» der virkningen av en enkeltinteresse tilsier at det ikke bør bygges vindkraft, 
eksempelvis statlig sikrede friluftsområder. NVE anbefaler at det kan fattes vedtak om tidlig 
avslag på konsesjonssøknader i de områdene som er kartlagt som ekskluderte gitt kriteriene 
som ligger til grunn. 
 
I analysen av område 4 pekes det på at det er viktige miljø- og samfunnsinteresser i 
området, knyttet til blant annet friluftsliv. Det står også at analysen tilsier «at det er lavere 
konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet». Videre står det at det aktuelle 
området har skogsvegetasjon, noe som betyr at det kan være behov for høyere tårn på 
vindturbinene, men at inngrepene i forbindelse med utbygging skjules bedre sammenlignet 
med for eksempel høyfjellsområder. NVE har skrevet at det kan skje endringer i den endelige 
avgrensingen av området. De nordlige delene rundt Skrim kan trekkes ut, mens områder i 
nordøst kan bli inkludert.  
 
Store deler av området rundt Luksefjell i Telemark ble foreslått ekskludert av 
Miljødirektoratet, fordi det er et regionalt viktig friluftsområde. Riksantikvaren foreslo å 
ekskludere Rajesetra, Tinnosbanen og Kjærra fossepark. Disse forslagene til eksklusjon ble 
tatt til følge av NVE, og reduserte området i omfang, sammenlignet med slik analyseområdet 
var tegnet i utgangspunktet.  
 
I forbindelse med Miljødirektoratet sine analyser sendte Fylkesmannen i Vestfold inn en 
uttalelse med arealanalyser i område 4 den 30. oktober 2018. De skriver blant annet:  
 
«Betydelige deler av analyseområdet har nasjonale og vesentlige regionale natur- og 
landskapsverdier som ikke er hensyntatt i ekskluderingsrundene.    
 
Konfliktpotensialet tilknyttet friluftslivs-/rekreasjonsinteresser er betydelig. Vi anbefaler at 
NVE og Miljødirektoratet har dialog med Vestfold fylkeskommune som fagmyndighet på 
sektorområdet friluftsliv for endelige vurderinger av konfliktpotensialet.» 
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Vestfold fylkeskommune ga uttalelse til NVE den 13. november 2018 og pekte også på 
mangelfull kartlegging og stort konfliktpotensiale i området. Dette gjaldt både 
friluftsinteresser, Numedalslågen som nasjonalt laksevassdrag, og landskapet i Lågendalen. 
 
Vestfold fylkeskommune har sammen med Telemark fylkeskommune og de berørte 
kommunene i løpet av våren 2019 jobbet med å lage et oppdatert kunnskapsgrunnlag for 
analyseområde 4. 
 
Det berørte området i Sandefjord kommune 
Kommuneplanen for Sandefjord kommune 2019-2031 forventes vedtatt 24. september 2019. 
I forslaget til arealdelen er det berørte området i all hovedsak avsatt til formålet landbruk, 
natur og friluftsliv (LNF). Store områder rundt Heisetra og Trollsvann / Åletjønn er avsatt til 
henssynsone friluftsliv. Området er kartlagt som svært viktig eller viktig friluftsområde i 
temakart friluftsliv, friluftsområdene strekker seg også vestover inn i Larvik kommune (jfr. 
vedlagte kart som viser viktige og svært viktige friluftsområder sammen med foreslåtte 
eksklusjonsområder). Fem turisthytter, blant annet Heisetra og Trollsvannstua, og et 
omfattende merket sti-nett, samt oppkjørte løyper vinterstid blir benyttet både til dagsturer og 
lengre turer for innbyggerne i både søndre og nordre Vestfold. 
 
Naturreservatene Flisefyr-Hidalen og Dalaåsen er i kommuneplanforslaget avsatt til 
hensynssone båndlegging etter naturvernloven. I tillegg til naturreservatene er det registrert 
spredte verdifulle naturforekomster i de berørte områdene. Det foreligger planer for en 
omfattende utvidelse av eksisterende naturreservat Flisefyr- Hidalen som ligger sentralt i 
området. 
 
NVE beskriver i analysen av område 4 at kunnskapsgrunnlaget for landskapsverdier er 
mangelfullt i de aktuelle høyereliggende områdene, men at de kan ha betydelige 
landskapsverdier. Det er ikke kartlagt landskapsverdier i det aktuelle området i forbindelse 
med kommuneplanen for Sandefjord kommune 2019-2031.  
 
Sør i det aktuelle området er det avsatt områder til hensynssone sikring av råstoffutvinning, i 
forbindelse med mineralforekomster i området. Norges geologiske undersøkelse har på 
oppdrag fra NVE laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan 
ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til (Rapport nr. 2018.008). I 
rapporten er ikke spesifikke områder vurdert, men det pekes blant annet på at det i liten grad 
er kjente saker der vindkraftutbygging og utvinning av mineralske ressurser sameksisterer.  
 
De kartlagte friluftsområdene i Sandefjord kommune er spilt inn til regionale og statlige 
myndigheter for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for analyseområde 4.  
 
 
Rådmannens vurdering: 
Et av de overordnede målene i gjeldende kommunedelplan for klima og energi (2019-2031) 
er at klimagassutslippene i kommunen skal være redusert med minst 40 % innen 2030 
sammenlignet med 1990 nivå. Økt fornybar kraftproduksjon i Norge med utbygging av 
vindkraft kan bidra til at Sandefjord kommunes mål nås, eksempelvis gjennom økt bruk av 
elektrisitet i transportsektoren. Norges gode naturgitte forutsetninger for å skape verdier av å 
levere utslippsfri kraft til erstatning for fossil kraft bør utnyttes. 
 
I arealstrategien for arbeidet med kommuneplanens arealdel for Sandefjord kommune er det 
vedtatt at viktig grønnstruktur og naturmangfold skal sikres. Eventuell utbygging av vindkraft i 
Sandefjord kommune bør derfor ikke skje på arealer som er viktige for disse formålene (jfr. 
vedlagte kart som viser viktige og svært viktige friluftsområder sammen med foreslåtte 
eksklusjonsområder). Tiltak som gir ny fornybar energi må skje på en måte som også 
ivaretar biologisk mangfold og viktige grønnstrukturer.  
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Rådmannen mener at informasjonsgrunnlaget som NVE har analysert områdene på 
bakgrunn av har vært mangelfullt, mest tydelig gjelder dette lokalt og regionalt viktige 
friluftsområder. For Sandefjord kommunes del har NVE ikke hensyntatt de viktige 
friluftsområdene ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn. Dette er etter rådmannens vurdering 
beklagelig, og spesielt fordi både Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune ga 
uttrykk for dette ved sine innspill til nasjonal ramme for vindkraft høsten 2018. En utbygging 
av vindkraft i sentrale friluftsområdene ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn vil sterkt 
redusere områdenes kvalitet for det regionale friluftslivet, både gjennom de arealinngrepene 
som må foretas, de visuelle virkningene av vindmøller i et naturlandskap og potensiell støy 
fra vindmøllene. De viktige regionale friluftsområdene ved Heisetra og Trollsvann / Åletjønn 
bør gi grunnlag for ytterligere esklusjoner i område 4, på lik linje som eksklusjonsområde 4a 
rundt Luksefjell i Telemark.  
 
Rådmannen har ikke vurdert nærmere om den avsatte hensynssonen til råstoffutvinning i 
kommuneplanforslaget kan være i konflikt med en eventuell utbygging av vindkraft, men 
basert på NGUs rapport om temaet er det er grunn til å anta at de to formålene ikke lar seg 
forene. NVE bør derfor se nærmere på om dette gir grunnlag for ytterligere eksklusjoner.  
 
Vindkraftutbygging kan gi noe lokal og regional verdiskaping som kan være positivt i 
næringssammenheng. For Sandefjord kommune vil vindkraftutbygging ikke gi økte inntekter i 
form av økt skatteinngang, da det kun er gjennom eiendomsskatt at vindkraft beskattes.  
 
Med dagens energilovgivning må alle søknader om konsesjon for energianlegg behandles. 
Nye bestemmelser om at det kan fattes vedtak om tidlig avslag på konsesjonssøknader i de 
områdene som er kartlagt som ekskluderte vil redusere behovet for offentlig saksbehandling 
og dermed spare samfunnet for ressuser. Rådmannen støtter NVEs syn på at tidlig avslag i 
disse sakene kan gis. 
 
Konklusjon 
Vindkraft på land i Norge er nå lønnssom å bygge ut uten offentlig støtte og kan bidra til 
reduserte klimagassutslipp. En eventuell utbygging av vindkraft i Sandefjord kommune bør 
ikke skje på arealer som er viktig for grønnstruktur og naturmangfold. Det er mangler i 
informasjonsgrunnlaget som NVE har analysert områdene i Sandefjord kommune på 
bakgrunn av, dette må hensyntas ved videre utredning. 
 
 
Vedlegg i saken: 
Høringsbrev - Nasjonal ramme for vindkraft på land 
Høringsbrev - Nasjonal ramme for vindkraft på land- Ny frist 
Analyseskjema vindkraft område 4 
Kart friluftsområder kommuneplan og område 4 i nasjonal ramme for vindkraft 
 
 



Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Tegnforklaring
Avgrensning område 4
Grense Sandefjord kommune

Verdsate friluftsområder
Verdi

Svært viktig friluftsområde
Viktig friluftsområde
Registrert friluftsområde

Samlede eksklusjoner
Eksklusjoner

Kart som viser friluftsområder som kartlagt
ifm kommuneplan 2019-2031 samt område 4
i nasjonal ramme for vindkraft
Grå områder er eksklusjoner som viser
områder som ikke er egnet for vindkraft

0 2,5 5 km


	Høringsuttalelse – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land (L)(1078261)
	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_DokDato
	Soa_Navn
	Sdm_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sbr_Navn
	Sbr_tlf
	Sbr_EmailAdr
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn____1
	Sbr_Tittel
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblVedlegg__ndb_dokID___1___2
	TblVedlegg__ndl_tkdato___1___3
	TblVedlegg__ndb_Tittel___2___1
	TblVedlegg__ndb_dokID___2___2
	TblVedlegg__ndl_tkdato___2___3

	Nasjonal ramme for vindkraft- høringsuttalelse fra Sandefjord kommune (1005650) (L)(1078264)
	Kart friluftsområder kommuneplan og område 4 i nasjonal ramme for vindkraft (1005660) (L)(1078263)

