
Fra: Arkivet <Arkivet@nve.no> på vegne av NVE <NVE@nve.no> 
Sendt: 1. oktober 2019 09:30 
Til: !Postmottak OED 
Kopi: sastorsen@vernfosen.org 
Emne: VS: Innspill til nasjonal ramme for vindkraft 
 
Kategorier: Rosa kategori 
 
Videresendes OED som rette høringsinstans. 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: sastorsen@vernfosen.org [mailto:sastorsen@vernfosen.org]  
Sendt: mandag 30. september 2019 23.10 
Til: NVE <NVE@nve.no> 
Emne: Innspill til nasjonal ramme for vindkraft 
 
Ønsker å komme med innspill til nasjonal ramme for vindkraft. 
 
Undertegnede har vært engasjert i prosessene rundt utbygging av vindkraft siden tidlig 2008, hvor vi 
etablerte organisasjonen Vern Fosenhalvøya. 
 
Vern Fosenhalvøya ble stiftet 24.01.2008. 
 
Organisasjonen er beskrevet på nettsiden https://imsva91-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.vernfosen.org.&umid=B538C4D2-93CB-
A905-8281-A1832516825B&auth=6634ee9c18e5498fe33c1b7a1a453d879e5a69a7-
6f20db419a7c9893ba3564ad82d2cf353ca27885 
 
Mine innspill til nasjonal ramme for vindkraft: 
 
1) Norge har gjennom utbygde vindkraftverk pdd overgått naturens og norges befolknings tåleevne 
for vindkraftutbygging på land i Norge. 
 
2) Nye utbygginger av vindkraft i Norge skal kun tillates på områder allerede benyttet til annent 
industriformål. Det er utelukket å bygge mer vindkraft i områder som medfølger tap av natur eller 
friluftsområder. Ny utbygging av vindkraft skal ikke tillates i områder som er i tilknytning til 
bebyggelse eller fritidsbebyggelse, eller der hvor mennesker eller dyrearter påføres store ulemper 
eller skade. 
 
3) Nye utbygginger av vindkraft i Norge skal kun etbleres innenfor NVE sine foreslåtte 
vindkraftområder der hvor berørte kommuner og regionale myndigheter tillater utbygging. 
 
4) Konsesjoner for vindkraft gitt utenfor foreslåtte utbygningsområder i nasjonal ramme for vindkraft 
skal ikke fornyes, konsesjoner gitt i områder utenfor nasjonal ramme for vindkraft der hvor utbygging 
ikke er påstartet pdd skal trekkes tilbake. 
 
5) Kommuner skal gis mulighet for å trekke tilbake gitte godkjenninger for utbygging der hvor planer 
for etablering av vindkraftverk er endret etter konsesjonsbehandling. 
 
6) NVE må ta initiativ til kanselering av konsesjoner av vindkraftverk på bakgrunn av allerede 
oppnådde mål for utbygging av ny fornybar energi gjennom grønne sertifikater. 
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7) Vindkraftutbygging skal ikke gis særfordeler ovenfor andre energiproduksjonstyper, dette være 
subsidiering, skattefordeler eller avgiftslettelser. 
 
8) Nasjonal ramme for vindkraft må sette klare krav til utbygger om tilbakeføring av områdene til 
opprinelig kvalitet som før utbygging av vindkraft. 
 
9) Fornying av vindkraftkonsesjoner skal kun tillates etter grunndig konsesjonbehandling. Krav til 
konsessjonbehandlinger skal skjerpes slik at naturverdier og hensyn til folk og dyrearter ivaretas i 
større grad enn dagens praksis ved konsesjonbehandling. Kommuner skal gis vetorett. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigmund Astorsen 
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