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Uttalelse til melding og forslag til utredningsprogram for 

Øye vindkraftverk i  Vang. 
 

Denne uttalelsen er utarbeidet i fellesskap av NHO Reiseliv, Hovedorganisasjonen 

Virke og Den Norske Turistforening. Vi takker for denne muligheten til å komme 

med synspunkter og forslag til meldingen. 

 

Før vi kommer inn på selve innholdet i meldingen ønsker vi å meddele at vi ser 

negativt på etablering av et vindkraftverk i denne høyfjellsregionen. På bakgrunn av 

områdets verdi og betydning for friluftsliv og reiseliv mener vi at forslaget aldri burde 

blitt fremmet. Vår oppfordring til NVE er at forslagstiller blir anmodet om å trekke 

saken snarest mulig. 

 

 

Kommentarer og forslag til meldingen og program for konsekvensutredningen (KU): 

 

Bakgrunn for prosjektet (1.1): 

Det redegjøres kort for bakgrunnen for tiltaket. Her vises det til vedtak i Regjering og 

Storting. Her savner vi henvisninger til at både Regjering og Storting har satt noen 

forutsetninger for utbygging av fornybar kraft, nemlig når det gjelder hensyn til at 

allmenne interesser, herunder reiseliv, friluftsliv og natur, i tilstrekkelig grad skal tas. 

Et eksempel på dette er at Stortingsmeldingen (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk 

og rikets miljøtilstand fastslår at satsingen på vindkraft blant annet skal gi lavest 

mulige kostnader for miljø og samfunn.  

 

Kriterier for valg av lokalitet (2.2): 

Det er uheldig at det foreslås en lokalitet uten at det på forhånd er foretatt 

vindmålinger. Dette innebærer i realiteten at det er mulighet for at tiltaket innen 

forholdsvis kort tid kan vise seg å være uaktuelt. Det er derfor uheldig at det settes i 

gang omfattende prosesser før man vet om vindressursen er tilstrekkelig. 

Vindkraftsaker er nesten alltid kontroversielle og splittende for befolkningen, og det 

oppleves som unødvendig at det fremmes mange saker som senere blir trukket. Her 

har spesielt NVE en oppgave i å sørge for å sile ut usikre eller urealistiske saker. Vi 

mener både energibransjen og alle interessenter vil være tjent med det. 

 

Saksbehandling – melding med utredningsprogram (3.2): 

Her nevnes «Tematiske konfliktvurderinger» (TKV), som hittil har blitt foretatt av  
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Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA). Her er det behov for å 

oppdatere meldingen, siden RA så vidt vi forstår har trukket seg fra dette arbeidet.  

 

Et notat datert 20.02.2013 fra DN/RA til Miljøverndepartementet (MD) omtaler 

manglende hensyntagen til konklusjonene i TKV i konsesjonsprosessen. I dette ligger 

det en tydelig mistillit mellom DN/RA og NVE. Vi er kjent med at MD arbeider med 

å få på plass ordningen (TKV) igjen.  

 

Vi mener at planleggingen av vindkraftverk ikke kan gå videre uten at det er etablert 

gode rutiner for TKV.  

 

Beliggenhet (2.3.1): 

Vi vil påpeke at valg av lokalitet for et mulig vindkraftverk langt ikke er resultat av en 

«helhetsvurdering», slik tiltakshaver hevder. Snarere er valget et resultat av tilfeldige 

grunneieres kontakt med en interessert utbygger. Tiltakshavers vurdering av at 

lokaliteten vil medføre «et akseptabelt konfliktnivå» tyder etter vårt syn på dårlig 

stedsvurdering. 

 

Transport og infrastruktur (4.3.3) 

Her, og under åpent møte i Vang 29.04, hevdes det at internveiene blir ca 5 m brede. 

Vår erfaring er at dette ikke er i tråd med realitetene. Veiene blir til dels mye bredere, 

minimum ca 10 m inkl grøfter og ofte opp mot 30 m i bredde når skjæringer og 

fyllinger i ulendt terreng og der veiene må svinge inkluderes. Veiens linjeføring må 

være «stiv» både i horisontalplanet og vertikalplanet fordi last som er inntil 60 m lang 

skal fraktes. I tillegg vil det ofte være behov for å hente inn masse fra enda bredere 

soner langs veien. Det bør kreves gode utredninger og visualiseringer av veianleggene 

som planlegges.  

 

Visualisering av veiplanene kan gjøres noe generelt på den måten at «type vei» som 

blir nødvendig i dette terrenget beskrives og visualiseres, gjerne med eksempler fra 

anlegg som allerede er bygget i lignende terreng. Dette kan skje selv noe 

detaljplanlegging må utsettes til det er avgjort hvilke turbiner som skal settes opp.  

 

Terrenginngrepene i forbindelse med veianleggene blir så store at vi mener alle 

interessenter, ikke minst lokalbefolkningen og kommunestyret, må gjøres klar over 

dette før man uttaler seg til søknaden og konsekvensutredningen.  

 

Friluftsliv og turisme/reiseliv (6.8): 

Omtalen her bør inkludere flere forhold. Se kommentarer til kap 7, under.  

 

 

Utredningsprogram (7) 

 

Kommentarer og forslag til Landskap og visualisering (7.2.1) og Friluftsliv og turisme 

(7.2.8): 

 

Generelt mener vi at KU må inkludere kunnskap som kan hentes inn fra områder 

andre steder i landet som har fått vindkraftanlegg.  Også utredninger som er gjort 

andre steder vil kunne gi nyttig informasjon. En del svakheter ved gjennomførte 

planer har blitt avdekket når vi ser konsekvensene av tiltaket i felt. Eksempel er 

terrenginngrep i forbindelse med bygging av tilførsels- og interveier. Som regel har  
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inngrepene blitt mer omfattende enn det gis inntrykk av i melding/KU-fasen av 

prosjektene. 

En eventuell plassering av et vindkraftanlegg i dette nasjonalt viktige områder for 

reiseliv og friluftsliv setter spesielle krav til KU. Det må lages en egen KU om  

tiltakets forventede virkninger for reiselivsnæringen, friluftslivet, turisme, nærheten til 

verneområder, fritidseiendommer og tilgrensende temaer. Utredninger som dekker 

viktige temaer har blitt laget for planlagte vindkraftanlegg andre steder. Vi nevner her 

ØF-rapport 12/2012 Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på 

Raskiftet i Trysil og Åmot kommune og ØF-rapport 11/2012 Fritidseiendommer, 

næringsliv og et mulig vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. 

Det er et mønster i vindkraftsaker at KU kun baseres på innsamling av eksisterende 

data/informasjon. Siden anleggene som planlegges er fysisk store, har langrekkende 

visuell påvirkning av omgivelsene og i stor grad er noe nytt i de fleste regioner i 

Norge, mener vi at det må lages gode utredninger som belyser forhold som vi i liten 

eller begrenset grad har erfaring med fra før. KU kan derfor ikke bare baseres på 

eksisterende informasjon, da slik i liten grad finnes. 

Det planlagte tiltakets beliggenhet i forhold til fjellheimen, landskapsvernområde/ 

nasjonalpark og hytte/reiselivsområder gjør saken spesielt delikat.  Hyttebebyggelsen 

nær planområdet er omfattende og av stor betydning for reiseliv/turisme. Reise- og 

friluftslivets bruk av omliggende fjellområder vil bli påvirket. Her må det tas i 

betraktning at et stort industrianlegg i nærheten aldri ble tenkt på da grensene for 

verneområdene ble fastsatt. Omgivelsenes visuelle karakter er et tema som først nå 

blir aktualisert. Dette krever ny kunnskap.  
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