
Solvind Prosjekt AS sitt innspill til nasjonal ramme for vindkraft 

Solvind takker for å få mulighet å gi innspill til nasjonal ramme for vindkraft. Vi mener at oppdatert 

kunnskapsgrunnlag er en nødvendig forbedring av faktagrunnlag for både utbyggerne, myndighetene 

og interesserte privatpersoner/ organisasjoner.   

Etter Solvinds oppfatning er det også bra å utpeke områder hvor det skal bygges store vindparker, slik 

at utbyggingen av store prosjekter er konsentrert der hvor det fins minst mulig konfliktgrad og gode 

forhold. Likevel er det mindre prosjekter som har størst potensial når det kommer til minst mulig 

naturinngrep og andre ulemper per produsert kilowattime. Et eksempel er Storøy vindpark hvor det 

ble bygget 2 turbiner på et gammelt aluminiumslagdeponi. Dette prosjektet førte ikke til noe inngrep 

i naturen, nettkapasitet for å mate in 6,4 MW er helt uproblematisk og ulempene for naboene er 

marginalt. Til og med Gaute Eiterjord (Leiar i Natur og Ungdom) brukte prosjektet som et eksempel for 

vindkraft med mindre naturinngrep i sitt debattbidrag «Eit balansert vindkraft-standpunkt».  

Likevel er prosjektet utenfor nasjonal ramme og en realisering hadde vært umulig eller betydelig 

vanskeligere med en nasjonal ramme som ikke behandler små prosjekter annerledes enn store. Derfor 

synes vi at konsesjonssøknader for mindre prosjekter utenfor nasjonal ramme skal være tillatt og at de 

skal behandles med samme eller høyere prioritet som prosjekter innenfor nasjonal ramme. Med 

mindre prosjekter menes det prosjekter med opptil 5 turbiner. Dette er etter vårt syn fordelaktig med 

tanke på både aksept og minimalisering av mulige ulemper av vindkraft.  

I tillegg mener vi at reetablering prosjekter og utvidelser av bestående prosjekter ikke skal bli påvirket 

av en nasjonal ramme. I slike prosjekter fins det allerede naturinngrep og andre påvirkninger og 

dermed er disse påvirkningene med høyest sannsynlighet mindre enn i nye prosjekter.  

I kapittel 59.2 påpeker NVE akkurat på disse punktene. Vi støtter NVE i at det tas hensyn til små 

kraftverk og utvidelser/reetableringer. Det er derfor veldig viktig at dette avsnittet ikke skal bli fjernet 

i videre prosessen med nasjonal ramme.  


