
From: Øistein Schmidt Galaaen <galaaen@norwea.no> 
Sent: 15. desember 2017 13:07 
To: Bjerkestrand Erlend 
Cc: Øyvind Isachsen 
Subject: Norweas synspunkt på bruk av vindhastighet som hardt 

eksklusjonskriterium i forbindelse med nasjonal ramme 
 
Hei Erlend, 
 
Viser til invitasjon til å komme med Norweas synspunkter på bruk av vindhastighet som hardt 
ekslusjonskriterium i forbindelse med fastsettelse av nasjonal ramme for vindkraft. 
 
Spesifikt har NVE bedt Norwea vurdere en grense på 6.5 m/s årsmiddelvind i 120 m. høyde. I følge 
metodologien NVE har skissert vil et slikt kriterium innebære at områder med lavere vindhastighet i 
utgangspunktet faller utenfor områdene som skal utgjøre rammen.  
 
Som du vet har vi i flere omganger forhørt oss med medlemsbedriftene om dette, i tillegg til å foreta 
egne vurderinger her i Norweas administrasjon. Medlemsbedriftene har i all hovedsak støttet opp 
om bruken av et slikt kriterium generelt, og ikke kommet med innsigelser til den spesifikke grensen 
på 6.5 m/s.  
 
Vi mener det er mulig å finne betydelig areal som er tilpasset vindkraft med akseptabel konsekvens 
for miljø- og samfunnsinteresser selv om man setter en slik grense på vindkvalitet. Så fremt rammen 
identifiserer tilstrekkelig egnet areal for vindkraft er bransjen generelt inneforstått med at bl.a. 
bruken av ekslusjonskriterier fører til at det vil være betydelig areal der vindkraft i utgangspunktet 
ikke prioriteres. 
 
Norwea støtter derfor i utgangspunktet NVE i å gå videre med bruk av dette kriteriet.  
 
Som NVE er kjent med er det likevel to viktige forbehold knyttet til Norweas støtte:  
 

- For det første må en forpliktende plan for rullering og oppdatering av rammen på plass. 
Teknologiutvikling og andre forhold kan gjøre det aktuelt å inkludere områder med lavere 
vindressurs i en oppdatering av rammen. 

 
- For det andre må konsesjonssystemet åpne for at prosjekter med lavere vindhastighet 

utenfor rammen kan fremmes og konsesjonsbehandles på linje med prosjekter innenfor i 
særlige tilfeller. Dette kan eksempelvis være tilfeller der prosjektutvikleren kan dokumentere 
særlig lave infrastrukturkostnader, forbruk el.l. 

 
Som du vet mener vi det er svært viktig at det oppnås klarhet om dette, primært fordi det påvirker 
omfanget og metodikken for det arbeidet dere i NVE skal gjøre nå. Forholdene bør uansett klargjøres 
i god til før rammen fastsettes endelig. 
 
Vi er selvsagt tilgjengelige om du / dere ønsker å diskutere dette nærmere, og ser frem til ytterligere 
dialog om rammen. 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards 
Dir. Øistein Schmidt Galaaen 
Norwea 
galaaen@norwea.no / +47 918 444 89 
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