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Saksframlegg
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Møtedato
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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
nasjonale rammer for vindkraft.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
nasjonale rammer for vindkraft.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:

Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
nasjonale rammer for vindkraft.
Votering:
Fellesnemda og AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
nasjonale rammer for vindkraft.

Bakgrunn for saken:
Olje- og energidepartementet (OED) har sendt nasjonale rammer for vindkraft på høring til
offentlige myndigheter, herunder alle kommunene, til energiselskap og frivillige

organisasjoner. Høringsfristen er 1.oktober 2019. Departementet ønsker innspill til NVEs
forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.
NVEs faglige forslag foreligger i form av en rapport datert 1. april 2019. Rapporten og tilhørende kart
kan leses her: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/

Høringsfristen er satt etter valget, men før konstituering av nytt bystyre. Saken fremmes derfor
til fellesnemda og deretter til behandling i dagens tre kommuner med anbefaling om å tilslutte
seg fellesnemdas uttalelse.
Kristiansand kommune har utarbeidet saksfremlegg til fellesnemda i samarbeid med Songdalen
kommune og Søgne kommune.
Rådmannen anbefaler at Søgne kommune gir sin tilslutning til fellesnemdas uttalelse.
Saksframlegg:
Se saksframlegg og vedtak fra behandlingen i fellesnemda 27.08.19. (vedlegg 1 og 2).
Rådmannens merknader:
Vedlegg
1 Protokoll - fellesnemnda 27.08.19.
2 Saksframlegg - fellesnemnda - Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse

NYE KRISTIANSAND

PROTOKOLL FELLESNEMNDA
(SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND)

Dato:
Sted:
Behandlede saker:
Møtets varighet:
Møteleder:

27.08.2019
Kommunestyresalen, Søgne rådhus
74/19-82/19
Kl. 12.30til 14.50
Leder Harald Furre(H)

Til stede:
Harald Furre (H)
Renate Hægeland (H)
Vegard K. M. Launes (H)
Lisbeth Andersen (H)
Tom Løchen (H)
Roy Fardal (Uavh.) for Jack Andersen (H)
Ida Grødum (H)
Kjetil Aasen (H)
Astrid M. Hilde (AP)
Aslaug Bakke (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Mette Gundersen (AP)
Trond H. Blattmann (AP)
Åse Løvdal (AP)
Abdullahi M. Alason (AP)
Jan Erik Tønnesland (AP)

Monika Hagen (AP)
Jørgen Kristiansen (KRF)
Grete Kvelland Skaara (KRF)
Tove C. W. Haugland (KRF)
Torfinn Kleivseth (KRF)
Arne Skraastad (KRF) for Terje Imeland (KRF)
Jannicke S. Halvorsen (FRP) for Stian Storbukås (FRP)
Egel Terkelsen (FRP)
Arild Birkenes (FRP)
Ivar Bergundhaugen (V)
Arild Ernst Berge (V)
Mira Svartnes Thorsen (MDG)
Andreas Landmark (SV) møtt kl. 13.00
Per Kjær (SV)
Johnny Greibesland (SP)

Til stede fra administrasjonen:
Programleder Camilla Dunsæd, nye Kristiansand
Organisasjonsdirektør Eva B. Åsland for rådmannen, Kristiansand
Rådmann Kim H. Holum, Søgne
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen
Prosjekteier helse- og mestring, Brede Skaalerud
Rådgiver Jan Erik Lindjord, Kristiansand
Formannskapssekretæren, Kristiansand
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Status i programmet nye Kristiansand
ved programleder Camilla B. Dunsæd
 Målstreken nærmer seg!
 Visjoner og mål for nye Kristiansand
 Overgang til ny linje i 2019
 Prosjektorganisering avviklet fra juli 2019
 Spørsmål om tolkning av inndelingsloven §27
 Status politiske reglementer
 På lag, på stell, på hugget

(kl. 12.30-12.45)

Deretter spørsmål og kommentarer.
--------------------------------------------74/19

Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 18.06.19
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner protokoll fra fellesnemndas møte 18.06.19.
(Enst.)
30 av 31 repr. tilstede.

75/19

Tilslutning til viljeserklæring
Arbeidsutvalget nye Kristiansand behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 71/19
Vedtak:
Fellesnemda slutter seg til viljeserklæringen.
(Enst.)
30 av 31 repr. tilstede.

76/19

Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 - høringsuttalelse fra
nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 72/19
Vedtak:
1. Fellesnemnda beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2.

Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050,
(26/4)
med forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i Hamrevann-området og
delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
(19/11)
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3. Nye Kristiansand kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.
(Enst.)
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
(26/4)
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6.

Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.

7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
(Enst.)
8.

Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført
om lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
(17/13)
9. Nye Kristiansand kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
(Enst.)
30 av 31 repr. tilstede.
Forslag:
AP fremmet følgende forslag:
«1. Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2 endres til:
Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken
som ligger i høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 20192050, med forbehold knyttet til avgrensing av delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
2. Tillegg til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 4:
Nye Kristiansand vil utarbeide en helhetlig, lokal plan for jordvern og forvaltning
av matjord.
3. Nytt pkt. 9:
Det anbefales igangsatt en utredning på lokaltog strekningen Kristiansand Vennesla og Kristiansand - Nodeland. Dette sett opp mot at det skal færre biler
inn til byene og nullvekstmålet.»
FRP fremmet følgende forslag:
«1. Alternativ til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2:
Nye Kristiansand kommune gir ikke sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regionplan for
Kristiansandsregionen 2019-2015.
2. Alternativ til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 4:
Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det
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innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av
annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.»
Høyre fremmet følgende forslag:
«Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført om
lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.»
SP fremmet følgende forslag:
«Alternativ til Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2:
Nye Kristiansand kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i arealpolitikken
som ligger i høringsforslaget til Regional plan for Kristiansandsregionen 20192050, unntatt en mindre del av Hamrevann som er under regulering, samt
ferdigregulert delfelt 1 i Nodelandsheia øst, som begge inngår i byggesonen.»
Votering:
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag nr. 1 falt med 26 mot 4 stemmer (FRP/R. Fardal, Uavh.).
AP sitt forslag nr. 1 falt med 17 mot 13 stemmer (AP/V/MDG/P. Kjær, SV).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2, første del, ble vedtatt med 26 mot 4 stemmer
(FRP/R. Fardal, Uavh.).
Ved alternativ votering ble Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2 del 2, vedtatt med 19
stemmer, mens 11 stemte for SP sitt forslag (AP/MDG/SP).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 4 vedtatt med 26
stemmer, mens 4 stemte for FRP sitt forslag nr. 2 (FRP/R. Fardal, Uavh.).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 5, 6, og 7 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Høyres forslag vedtatt med 17 stemmer, vedtakets pkt. 8,
mens 13 stemte for AP sitt forslag nr. 3 (AP/V/SV/MDG)
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 8 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 9.

77/19

Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse fra nye Kristiansand kommune
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 73/19
Vedtak:
1.

Nye Kristiansand kommune viser til vurderingene i saken og anbefaler at
kriteriene for ekskludering av areal til utbygging av vindkraft utvides til også å
omfatte viktige friluftsområder, uavhengig av om arealene er statlig sikret.
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000
innbyggere og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen på
Agder. Friluftsområdene i indre Agder utgjør viktige friluftsområder, både
sommer- og vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i
konflikt med friluftslivsinteressene for både for lokalbefolkningen og for
befolkningen i Kristiansand og andre deler av Agder.

Økt satsing på utvikling av havvind basert på kunnskapen innen
offshorerettet leverandørindustrimiljø vil kunne få stor betydning for lokalt
næringsliv og bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene
som utbygging av vindkraft på land har vist seg å medføre. Nye Kristiansand
kommune anbefaler at Olje og energidepartementet øker innsatsen på dette
området.
(Enst.)
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2.

Det skal legges betydelig vekt på lokale myndigheters innspill og
medvirkning i lokale prosesser, der vindmøller planlegges oppført.
(Enst.)
3.

Fellesnemnda mener at en opprustning av eksisterende vannkraftverk må
vurderes som en del av elforsyningen i Norge.
(Enst.)
Forslag:
AP fremmet følgende forslag:
«1. Det skal legges betydelig vekt på lokale myndigheters innspill og
medvirkning i lokale prosesser, der vindmøller planlegges oppført.
2. Fellesnemnda mener at en opprustning av eksisterende vannkraftverk må
vurderes som en del av elforsyningen i Norge.»
Votering:
Arbeidsutvalgets uttalelse ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 1.
AP sitt forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 2.
AP sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3.

78/19

Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 74/19
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar å legge vedlagte utkast til Forskrift om folkevalgtes
rettigheter i Kristiansand kommune på høring til samtlige partier som stiller liste til
årets valg, samt nye Kristiansands nettside, med høringsfrist fire uker fra
annonsering.
Rådmannen legger forskriften frem for nytt bystyre, 09.10.19.
(Enst.)
Forslag:
KRF fremmet følgende forslag:
«Arbeidsutvalget anbefaler fellesnemda å godkjenne reglement for godtgjøring
og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune som var forslag fra valg
og honorarkomiteen til fellesnemdas møte 26. mars.»
MDG fremmet følgende forslag:
«Fellesnemnda endrer §3 i Kapittel to i forskriften til:
Godtgjøringsnivået beregnes ut fra stortingsrepresentantlønn som følger:
1. Godtgjøringsnivå «A» - 100% av stortingsrepresentantlønn,
2. Godtgjøringsnivå «B» - 80% av stortingsrepresentantlønn, og
3. Godtgjøringsnivå «C» - 70% av stortingsrepresentantlønn.
Ved endring av stortingsrepresentantlønnen justeres godtgjøringsnivået
tilsvarende.»
Votering:
MDG sitt forslag med 28 mot 3 stemmer (SV/MDG).
KRF sitt forslag falt med 16 mot 15 stemmer (KRF/FRP/V/SV/MDG/SP/R. Fardal, H).
Arbeidsutvalgets uttalelse ble enstemmig vedtatt.
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79/19

Reglementer og praktisk tilrettelegging for folkevalgte og partiene
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 75/19
Vedtak:
1.

Kristiansand kommune tilbyr ikke faste kontorlokaler til partiene. Partier som
ønsker faste kontorlokaler sørger selv for dette.
2. De folkevalgte benytter kommunens standardavtaler for nettbrett, og evt.
mobiltelefon og PC-reglement. Dette gjøres kjent for de folkevalgte ved
oppstart av ny periode.
3. Etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i prosess med utarbeidelse av
etiske retningslinjer for administrativt ansatte. Aktuelle tema som er særlig
berører folkevalgte bør komme tydelig fram i retningslinjene.
4. Partiene må tilbys møtelokaler i rådhuset / rådhuskvartalet til avvikling av
gruppemøter.
(Enst.)

80/19

Revidert reglement for kontrollutvalget
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 76/19
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner forslag til reglement for kontrollutvalget i nye
Kristiansand.
(Enst.)

81/19

Høring - Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 77/19
Vedtak:
Fellesnemda legger «Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester m.m. jfr. LOV 2011-06-24-30 § 3-2a» på høring med frist 1. november 2019.
(Enst.)

82/19

Legevakttjenester i nye Kristiansand
Arbeidsutvalget nye Kristiansand har behandlet saken i møte 20.08.2019 sak 78/19
Vedtak:
1. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg.
(Enst.)

6

2.

Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall med
 samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt,
 legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet, og
(Enst.)
 åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag, og 9 timer daglig i helg.
(24/7)
3.

Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med 5,5 mill. kr. per år.
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2,4 mill. kr.
(Enst.)
Oversendelsesforslag:
For å bedre beredskapen vest i Kristiansand, og styrke legevakta ber Fellesnemda
administrasjonen om å vurdere en ambulanse i til tilknytning til legevakta i Søgne.
(Enst.)
Forslag:
FRP fremmet følgende forslag:
«Alternativ til vedtakets pkt. 2 tredje kulepunkt:
Det skal ligge til grunn at dagens åpningstid i Søgne og Songdalen videreføres.»
Repr. R. Fardal, Uavh., fremmet følgende forslag:
«1.Legevakten i Søgne og Songdalen kommune fortsetter som tidligere.
2. Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand ved dagens legevakt på Eg.
Det etableres en legevaktstasjon i vestre del av kommunen på Tangvall.
Det kuttes i daglegevakt, det prioriteres heller å bruke kr. 1.380.000,- som
beredskapsgodtgjørelse til legene i Søgne og Songdalen. På denne måten
sikrer vi en god dekning på dagen, spesielt mellom 0800-1200.
Samme organisasjon og ledelse som hovedlegevakt.
Åpningstid inntil 9 timer mandag-fredag og 9 timer daglig i helg.
Legevaktbil tilgjengelig for utrykning når stasjonen er bemannet.
Dagens økonomiske rammer til legevakttjeneste økes med kr. 5.500.000,- pr år.
Det planlegges med etableringskostnader for legevaktstasjon på 2.400.000,-.»
AP fremmet følgende oversendelsesforslag:
«For å bedre beredskapen vest i Kristiansand, og styrke legevakta ber
Fellesnemda administrasjonen om å vurdere en ambulanse i til tilknytning til
legevakta i Søgne.»
Votering:
Repr. R. Fardal, Uavh., sitt forslag nr. 1 falt med 25 mot 6 stemmer (FRP/V/R. Fardal, Uavh.).
Repr. R. Fardal, Uavh., sitt forslag nr. 2 falt med 27 mot 4 stemmer (FRP/R. Fardal, Uavh.).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 2 tredje kulepunkt vedtatt
med 24 stemmer, mens 7 stemte for FRP sitt forslag (FRP/V/SP/R. Fardal, Uavh.).
Arbeidsutvalgets uttalelse pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
AP sitt oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt oversendt.

Møtet hevet.
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NYE KRISTIANSAND

Dato
Saksnr.:
Saksbehandler

19. juni 2019
201909533-1
Marit Eik

Saksgang
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato
20.08.2019
27.08.2019

Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse

fra nye Kristiansand

kommune

Sammendrag
Olje- og energidepartementet (OED) har sendt nasjonale rammer for vindkraft på høring til
offentlige myndigheter, herunder alle kommunene, til energiselskap og frivillige
organisasjoner. Høringsfristen er 1.oktober 2019. Departementet ønsker innspill til NVEs
forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i
Norge. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig
stilling til politikken for vindkraft på land.
Denne saken er utarbeidet av Kristiansand kommune i nært samarbeid med Songdalen
kommune og i samråd med Søgne kommune. Saken fremmes til Fellesnemda og deretter til
behandling i dagens tre kommuner med anbefaling om å tilsluttes seg fellesnemdas
uttalelse.
Utbygging av vindkraft på land versus utvikling av andre energikilder og energiforbruk er en
del av den store diskusjonen om bærekraftig utvikling og CO2-reduksjon, nasjonalt og
internasjonalt. Dette er en stor og viktig politisk diskusjon som det er krevende å gå inn.
Administrasjonen har valgt å begrense denne saken og kommunens uttalelse å synliggjøre
hvordan rammeplanen berører nye Kristiansand direkte, de regionalt viktige
friluftsområdenes betydning for befolkningen og den offshorerettete leverandørindustrien sitt
ønske om satsing på havvind. De store overordnede spørsmålene om vindkraft og andre
miljøkonsekvenser av vindkraft på land drøftes ikke.
I bestillingen fra OED til NVE framgår det at formålet med nasjonal ramme er å bidra til at de
beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. I NVEs forslag er det pekt
ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. NVEs
faglige forslag foreligger nå i form av en rapportdatert 1. april 2019 og et kart: Det fremgår
av høringsbrevet at det også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke
egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre
gode vindressurser. Den nasjonale rammen erstatterikke dagens konsesjonsbehandling.
To av de utpekte områdene ligger helt eller delvis på Agder, det er område Vest-Agder og
Rogaland (kapitel 52) og område Aust-Agder (kapitel 53).
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NVE vurdere de to områdene som de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i
Norge, på tross at det i områdene er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant
annet fugl og friluftsliv, samt værradarer i område Vest-Agder og Rogaland. NVE konkluderer
ut ifra de overordnede analyser at det er lavere konfliktnivå i disse områdene enn i store
deler av landet.
Nye Kristiansand kommune er marginalt, direkte berørt av rammeplanen sammenlignet med
øvrige deler av Agder. Nordlige deler av Songdalen og Kristiansand ligger innenfor de
utpekte områdene på Agder. Deler av de utpekte områdene er imidlertid ekskludert for
vindkraft med bakgrunn i innflyginssonen til Kristiansand lufthavn, Kjevik og nærhet til
bebyggelse. De ikke ekskluderte områdene er i hovedsak myr og skogkledde heiområder
200-350 m.o.h.
Ingen områder innenfor de utpekte områdene på Agder er ekskludert for vindkraftutbygging
på grunnlag av friluftsinteressene. Det skyldes at det bare er de statlig sikret friluftsområdene
som er ekskludert. Etter vår vurdering er ikke eierform et godt kriterium for rangering av
viktigheten av friluftsområder. Det er store friluftsinteresser også knyttet til områder som ikke
er statlig sikret. Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000
innbyggere og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen. Friluftsområdene i
indre Agder utgjør viktige friluftsområder for befolkningen i Kristiansand, både sommer- og
vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i sterk konflikt med
friluftslivsinteressene både for lokalbefolkningen og for befolkningen i Kristiansand og andre
deler av Agder.
Kristiansand har et stort offshorerettet leverandørindustrimiljø som ønsker å satse på
industriutvikling basert på havvind. En slik utvikling vil kunne få stor betydning for lokalt
næringsliv og bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av
vindkraft på land har vist seg å medføre.
Programleder anbefaler slik uttalelse.
Forslag til vedtak
Nye Kristiansand kommune viser til vurderingene i saken og anbefaler at
kriteriene for ekskludering av areal til utbygging av vindkraft utvides til også å
omfatte viktige friluftsområder, uavhengig av om arealene er statlig sikret.
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000 innbyggere
og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen på Agder.
Friluftsområdene i indre Agder utgjør viktige friluftsområder, både sommer- og
vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i konflikt med
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friluftslivsinteressene for både for lokalbefolkningen og for befolkningen i
Kristiansand og andre deler av Agder.
Økt satsing på utvikling av havvind basert på kunnskapen innen offshorerettet
leverandørindustrimiljø vil kunne få stor betydning for lokalt næringsliv og bidra til
utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av vindkraft
på land har vist seg å medføre. Nye Kristiansand kommune anbefaler at Olje og
energidepartementet øker innsatsen på dette området.
Camilla Dunsæd
Programleder

Ragnar Evensen
Påtroppende direktør for miljø- og byutvikling

Vedlegg:
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/
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Bakgrunn for saken
Olje- og energidepartementet har sendt nasjonale rammer for vindkraft på høring til offentlige
myndigheter, herunder alle kommunene, til energiselskap og frivillige organisasjoner.
Høringsfristen er 1.oktober 2019. Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal
ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme
for vindkraft på land. I oppdragsbrevet framgår det at Nasjonal ramme skal definere større
områder der det kan ligge til rette for utbygging av vindkraft på land. Områdene skal velges
ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet. Det er et
poeng å lokalisere vindkraft slik at det ikke er nødvendig å bygge mye nytt kraftnett. Dette
skal så avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Formålet med nasjonal
ramme er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon.
Rammen skal ikke være prosjektspesifikk, blant annet fordi de lokale variasjonene i
vindressurser og miljøforhold er store.
Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen (Meld.
St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016). I
energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av
lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en nasjonal
ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land".
NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019 og et kart:
Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land med
forslag til det NVE mener er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.
NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Innledningsvis i arbeidet
ble det foretatt eksklusjon (bortsiling) av verneområdet og områder med lite vind, tekniske
restriksjoner, uegnet topografi, skred og særlig sårbare områder på enkeltarter mm. Etter
eksklusjonen ble det gjennomført analyse av 43 områder. Det er publisert 21 temarapporter
basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer fra
konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter
og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i utarbeidelsen av
rapportene. Arbeidet er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort
av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge. NVE konkluderer med at
landbasert vindkraft i Norge er lønnsom uten støtte og bidrar til reduserte klimagassutslipp.
På bakgrunn av analysen har NVE pekt ut 13 områder som de mener er de mest egnede for
vindkraft på land i Norge. Det fremgår av høringsbrevet at det også innenfor de utpekte
områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med
viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser. Videre framgår det at NVE
har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til
aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.
Rapporten er inndelt i 6 hovedtema:
 introduksjon – bestillingen fra OED til NVE, rettslige føringer gjennom lover og
internasjonale konvensjoner, NVE sine tolkinger og avgrensinger, metode og
involvering av andre aktører
 fakta om vindkraft i Norge – generelt om vindkraftproduksjon fra vindturbiner, status
for utbygging av vindkraft i Norge, arealbruk i norske vindkraftverk, drivere for
utbygging av landbasert vindkraft i Norge, havvind, reduksjon av klimagassutslipp,
vindkraftens påvirkning på kraftsystemet og om konsesjonsprosessen,
 miljø og samfunnsvirkninger,
 metode for utpeking av områder, de mest egnede områdene for vindkraft,
anbefalinger og diskusjon.
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To av de utpekte områdene ligger helt eller delvis på Agder. Arealene langs kysten og
villreinområdene i Setesdalsheiene er ekskludert tidlig i arbeidet og inngår ikke i de utpekte
områdene.
De utpekte områdene er grundig beskrevet i rapporten side 175-185 og gjengis kun i korthet.
Områdenavn
Størrelse
Status
Begrunnelse

Egnede
vindkraftverk

Berørte
kommuner

Vest-Agder og Rogaland
4392 km²
utpekt
Vest-Agder og Rogaland har veldig gode produksjonsforhold for
vindkraft, og er et av områdene vi har vurdert til å være mest egnet for
ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det
viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl,
friluftsliv og værradarer. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et
lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et
nasjonalt perspektiv framstår det utpekte området derfor som et av de
mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.
Området er stort, og har i teorien plass til mange vindkraftverk av
varierende størrelse. I nord kan det være aktuelt med større
vindkraftverk enn i sør, der blant annet spredt bebyggelse kan
begrense størrelsen. Området består av mange hei- og fjellområder
med store og små daler mellom. Det er i hovedsak hei- og
fjellområdene som er aktuelle for vindkraftutbygging.
Gjesdal, Bjerkreim og Lund i Rogaland, Sirdal, Sirdal, Flekkefjord,
Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Lyngdal, Lindesnes, Mandal,
Marnardal, Åseral, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder og Evje og
Hornnes i Aus-Agder..

NVE sin faglige vurdering
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Områdenavn
Størrelse
Status
Begrunnelse

Egnede
vindkraftverk

Berørte
kommuner

Aust-Agder
1950 km²
utpekt
Det utpekte området har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er
et av områdene vi har vurdert til å være best egnet for ny produksjon i
et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det viktige miljø- og
samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl og friluftsliv. Våre
overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette
området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv
framstår det utpekte området derfor som et av de mest egnede
områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.
Området er stort, og har i teorien plass til mange vindkraftverk av
varierende størrelse. I nord kan det være plass til større vindkraftverk
enn i sør, der blant annet spredt bebyggelse kan begrense størrelsen.
Det er i dag begrenset nettkapasitet i distribusjonsnettet, og det kan
dermed være behov for en ny transformatorstasjon i
transmisjonsnettet hvis det skal bygges vindkraftverk. Det kan derfor
være nødvendig å bygge ut relativt mye vindkraft for å kunne dekke
kostnader for en eventuell ny transformatorstasjon.
Fyresdal, Nissedal, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes,
Froland, Iveland, Arendal, Grimstad i Aust-Agder og Kristiansand i
Vest-Agder

NVE sin faglige vurdering
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Konsesjon
Alle vindkraftverk med installert effekt over 1 MW eller flere enn fem vindturbiner må ha
konsesjon i medhold av energiloven (1990). Det er NVE som er ansvarlig myndighet for å
behandle søknader om konsesjon for vindkraftverk. Kommunene behandler søknader om å
bygge mindre vindkraftverk på inntil 1 MW etter reglene i plan- og bygningsloven. Det er satt
en begrensning på fem vindturbiner innenfor hvert prosjekt.
Faglige innspill til utredningsarbeidet i tidlig fase
NVE ba i juni 2018 om faglig informasjon av overordnet karakter knyttet til de 43
analyseområdene.
Kristiansand kommune, ved parkvesenet har gitt innspill til utredningsarbeidet med oversikt
over viktige regionale interesser i Kristiansand, viktige naturvernområder vernet etter
naturmangfoldloven, friluftsområder og markagrensen (markert som hensynsone friluftsliv) i
kommuneplanen, samt orientering om dyrelivsfredningen som gjelder for store deler av
utmarka i Kristiansand (kgl. Res.).
Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder og flere av kommunene og organisasjonslivet
på Agder gav innspill på interesser som må ivaretas vedrørende friluftsliv, vilt,
sammenhengende naturområder, kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, flyplasser,
reiseliv og kraftnett.
Regionalt innspillsmøte
21.mai arrangerte Olje og energidirektoratet regionalt innspillsmøte i Kristiansand. I møtet
framkom det stor motstand mot NVE sine konklusjoner. Motstanden var begrunnet i blant
annet i hensynet til trusselen på naturmangfoldet som framkommer i rapport fra FNs
klimapanel og naturens betydning for å redde klima, de store fugletrekkene som kommer
innover Agder, verna vassdrag, villrein, friluftsliv, heilandskapet, turistsatsing i indre Agder,
lokalt sjølstyre og ønske om naturressursskatt. På møte deltok også representanter fra
vindkraftindustrien som vektla betydningen av økt satsing på vindkraft i Norge.
VURDERING
Nye Kristiansand kommune er marginalt, direkte berørt av rammeplanen sammenlignet med
øvrige deler av Agder. Øvre deler av Songdalen, fra Stupstad og nordover, og nordlige deler
av Kristiansand, Foss og Erkleiv, ligger innenfor de utpekte områdene på Agder.

Figur 1 Nye Kristiansand kommune - arealene nord for den grønne linja er utpekt område. Arealene i nye
Kristiansand er marker med rød sirkel. Blå områder er eksklusjonsområder. Grønne områder er LNF-områder i
kommuneplan for Songdalen og Kristiansand.
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Deler av de utpekte områdene er imidlertid ekskludert for vindkraft av ulike hensyn. Deler av
arealet i Kristiansand er ekskludert med bakgrunn i innflyginssonen til Kristiansand lufthavn,
Kjevik og nærhet til bebyggelse. Også store deler av arealene innenfor det utpekte området i
Songdalen er ekskludert med bakgrunn i nærhet til bebyggelse.
I kommuneplanens arealdel er området i Songdalen avsatt som LNF-område, men med flere
mindre områder avsatt til ulike byggeformål. Deler av området inngår i verna vassdrag,
nedbørsfeltet til Søgneelva. De merka fotturløypene Nordmannsvegen og Dynestølvegen går
gjennom de utpekte områdene (midt-Agder friluftsråd.).
I dagens Kristiansand er arealet avsatt som LNF-område med hensynssone friluftsliv,
betegnet som markaområde. Bromåsen er markert som utsiktspunkt.
Kristiansand kommune, vil etter 1.1.2020, ha i overkant av 110.000 innbyggere og utgjør den
absolutt største befolkningskonsentrasjonen i Agder. Friluftsområdene i indre Agder utgjør
viktige friluftsområder for befolkningen i Kristiansand. I forslag til rammeplan er det kun de
statlig sikra områdene som er ekskludert fra vindkraft på grunnlag av friluftsinteressene. Etter
vår vurdering er eierform ikke et godt kriterium for rangering av viktigheten av friluftsområder.
De statlig sikrede friluftsområdene utgjør bare mindre del av de viktige friluftsområdene. Det
er store friluftsinteresser også knyttet til områder som ikke er statlig sikret. Miljødirektoratet
som har hatt ansvar for temarapport friluftsliv og NVE som har utarbeida forslag til
rammeplan har valgt å ikke ta hensyn til de mange innspillene fra fylkeskommunene,
kommunene og organisasjonslivet på dette tema. De åtte kommunene ; Kristiansand,
Vennesla, Søgne, Songdalen, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand samarbeider
med andre aktører om sikring og tilrettelegging av regional viktige friluftsområder gjennom
Midt-Agder friluftsråd. Dette er områder som er mye benyttet av befolkningen både sommerog vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i sterk konflikt med
friluftslivsinteressene for både lokalbefolkningen og for befolkningen i Kristiansand og andre
deler av Agder.
Kristiansand har et stort offshorerettet leverandørindustrimiljø som ønsker å satse på
industriutvikling basert på havvind. En slik utvikling vil kunne få stor betydning for lokalt
næringsliv bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av
vindkraft på land har vist seg å medføre.
Marit Eik
Rådgiver
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