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Innspill til kommuneplanen for Narvik kommune
Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) viser til Narvik kommunes innspillrunde i
forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan som hadde frist for innspill den 30.12.2020. Selv om
fristen har passert så ber vi om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet. Vi er i den
forbindelse kjent med at Narvik kommune har tatt imot forslag fra næringsinteresser etter fristen.
FNF Nordland har ikke vært på lista over mottakere av høringen, noe som er én av årsakene til at vi
ikke har fått fulgt opp saken og kommet med innspill tidligere.
Gjennom henvendelser fra våre tilsluttede organisasjoner, Motvind Ofoten og ytringer i aviser og
sosiale medier, har vi registrert en sterk misnøye mot foreslåtte områder for vindkraftverk i
kommunen. Det er blant annet opprettet en gruppe på Facebook (Motvind Ofoten) som teller alene
over 2400 medlemmer. Narvik og Omegn Turistforening (NOT) med sine 930 medlemmer forsvarer
muligheten for friluftsliv i intakt natur nå og for kommende generasjon. NOTs hytte- og turtilbud er
en viktig bidragsyter til folkehelse og bolyst i kommunen samt for turisme. Flere av de foreslåtte
områdene vil ramme NOT og friluftslivet både spesifikt og generelt. Vi er sterkt imot at det settes av
områder til vindkraft i kommende arealplan for Narvik kommune.
Vi mener kommunen og regionen har ofret nok natur til kraftproduksjon. Vindkraftverk er svært
arealkrevende og inngrepene betraktes som irreversible. Den samlede belastningen for natur,
friluftsliv, landskap og naturgrunnlaget for samisk kultur er allerede uakseptabel stor. Videre er det et
stort kraftoverskudd i kommunen og regionen, noe som ikke kan forsvare en storstilt
vindkraftproduksjon. Også fra bransjehold bekreftes det i offisiell uttalelse ved direktør i Nordkraft
AS, Erik Frantzen, at kommunen og regionen har et betydelig kraftoverskudd.
Vi er opptatt av en energi- og vindkraftpolitikk der kraftbehovet, klimaeffekten og tap av
naturmangfold og områder for samisk kultur blir utredet. Utredningen må gå nærmere inn på
hvordan krafta skal brukes og hva som er det reelle kraftbehovet. Hvis det mot formodning blir
foreslått områder for vindkraftproduksjon, så må det fastsettes planbestemmelser og
rekkefølgebestemmelser om at disse utredningene må foreligge først. I forbindelse med utredning av
klimaeffekten må det også tas hensyn til at tapet av naturmangfold er en like stor trussel som
klimaendringene. Som ansvarlig myndighet for arealdisponeringen har Narvik kommune et stort
ansvar om å ta vare på naturmangfoldet og sikre naturgrunnlaget for kommende generasjoner.
Industriområdene til vindkraft lokaliseres uten unntak i inngrepsfrie naturområder, på fjellet og på
fremtredende landskapselementer hvor det blåser godt. Dette har negative konsekvenser for
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naturen og dens økosystemtjenester, friluftsliv, landskap, reindrift og reiseliv. Intakt natur i seg selv
er viktig for å bremse klimaendringene, blant annet som karbonlager. Det er ikke slik at vi må
ødelegge mer natur for å stanse klimaendringene. Denne ensidige satsing på vindkraft på land er
vanskelig å forstå når andre kilder eller teknologi for å produsere og frigjøre mer fornybar energi ikke
blir vurdert som alternativ. Det kan være havvind, energieffektivisering- og besparing, opprusting av
gamle vannkraftverk mm.
I forbindelse med NVEs arbeid med forslag til nasjonal ramme for vindkraft ble ikke Ofoten og Narvik
vurdert som egnet for ny vindkraftutbygging. Det kom frem at regionen hadde et stort press på
inngrepsfri natur, landskap, naturmangfold og reindrift. Her er det blant annet svært viktige
friluftslivsområder og flere kalkrike fjellområder med svært sjeldne arter.
I en innspillfase til en kommuneplan er det ingen som hindrer kraftbransjen og vindkraftselskapene
til å foreslå områder til kraftproduksjon. Men her må kommunen ta ansvar som planmyndighet og
sikre gjenværende natur-, kultur- og landskapsverdier i kommunen. Det vil være vanskelig å etablere
nye områder for arealkrevende vindkraftproduksjon i en kommune med omfattende
kraftutbygginger fra før. Dette vil stride mot regional og nasjonal arealpolitikk og nasjonens ansvar
for å ta vare på naturmangfoldet og samisk kultur.
En trend har vært at kraftbransjen og vindkraftselskaper ser mot etablering av nye, energikrevende
næringer og forsyne disse med strøm fra ny vindkraftproduksjon. Hensikten med dette er å skape økt
sosial og lokal aksept for bygging av nye vindkraftverk. Vi har registrert dette i andre kommuner,
blant annet i Rana kommune hvor planen var å bygge et vindkraftverk som skulle forsyne en
batterifabrikk. Det ble først sagt at vindkraftproduksjon var avgjørende for etablering av en
batterifabrikk, noe som viste seg å være helt feil. Narvik kommune må være oppdatert og klar over
dette.
Den store motstanden mot vindkraftverk vil fortsette å øke dersom det foreslås nye områder til
vindkraftproduksjon. Og det vil gjøre det vanskelig å få lokal og sosial aksept til å gjennomføre det
som vil være de største naturinngrepene i moderne tid. Vi ber Narvik kommunen om å ikke avsette
områder for vindkraftindustri i kommuneplanen.
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