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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
7/11 Formannskap 25.01.2011 

Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forslag til utredningsområder for 
havvind - Høring - Uttalelse fra Vikna formannskap.  

Vedlagte dokumenter: 
1 Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forslag utredningsområdet for for havvind - Høring 

Dokumenter ikke vedlagt: 
Ingen. 

RADMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Vikna formannskap viser til utarbeidet forslag til høringsuttalelse fra Nord-
Trøndelag fylkeskommune i tilknytning til Olje- og Energidepartementets foreslåtte 
utredningsområder for havvind. (bunnfaste vindturbiner). 

1. Formannskap slutter seg til framlagte forslag til høringsuttalelse. 

2. Formannskapet er videre positiv til at Nordøyan som ett (1) av femten (15) 
potensielle områder utredes. 



Vikna kommune 

Saksprotokoll i Formannskap - 25.01.2011 
Behandling: 

Ingen andre forslag. 

Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 



Vikna kommune 

SAKSGRUNNLAG 
Høringsuttalelse datert 25.01.2010 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

SAKSOPPLYSNINGER 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har mottatt brev fra Olje- og energidepartementet med 
forespørsel om høring av utredningsområder for havvind, datert 24. november. Høringsfrist er 
satt til 31. januar 2011. 

Et av de 15 potensielle områdene som er vurdert av en nedsatt direktoratgruppe, er Nordøyan i 
Ytre Vikna. Området er egnet for bunnfaste vindturbiner. Utredningsområdet er i hovedsak 
karakterisert av områdetypen vindkraftområder som muliggjør sikring av regional (nasjonal) 
energibalanse. 

Den videre prosess med utarbeidelse av strategisk konsekvensutredninger. 
Etter at denne høringen er avsluttet, vil Olje- og energidepartementet fastsette endelig program 
for strategiske konsekvensutredninger. Hvilke områder som skal være med i første runde vil være 
basert på informasjon fra direktoratsgruppens rapport og høringsuttalelsene. Nænnere 
beskrivelse om den videre prosessen står beskrevet i høringsbrevet fra Olje- og 
energidepartementet datert 24. november 2010. 

Direktoratgruppen har foreslått et program for strategisk konsekvensutredning som omfatter 
følgende tema: 

1. Kraftproduksjon, kraftsystem og marked. 
2. Forholdet til lovverk, planer og verneområder. 
3. Naturmiljø, herunder sjøfugl, fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn. 
4. Nærings- og samfunnsinteresser, herunder fiskeri og havbruk, petroleumsinteresser, 

skipsfart, kulturmiljø, landskap, friluftsliv, reiseliv, Forsvaret, næringsliv og sysselsetting 
og annen arealbruk. 

5. Risiko. 
6. Samlede virkninger. 
7. Virkninger for andre land. 

Konsekvensutredningene skal i den grad det er hensiktsmessig samkjøres med utredningsarbeid 
for forvaltningsplanene for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Utredningene skal gjøres 
slik at det er mulig å sammenligne og rangere områder. Det skal beskrives mulige tiltak som kan 
redusere ulemper for berørte interesser, herunder ytterligere avgrensning av arealene. 

To områder utenfor kysten av Trøndelag er blant de 15 områder direktoratgruppen har pekt på 
som interessante for utvikling av vindkraft til havs. Frøyabanken er egnet for flytende 
vindturbiner, mens Nordøyan i Ytre Vikna er egnet for bunnfaste vindturbiner. 
Utredningsområdet Nordøyan, er i hovedsak karakterisert av områdetypen vindkraftområder som 
muliggjør sikring av regional (nasjonal) energibalanse. Trafikk av mindre båter fmnes, men det 
er ikke vesentlig skipsfart i området, det er kort veg inn til kysten og til Rørvik 
transformatorstasjon. 

RADMANNENS VURDERING 
Rådmannen synes det er positivt at denne konsekvensutredningen starter opp, og særlig 
interessant er det at Nordøyan er 1 av 15 potensielle områder som skal utredes. 



Vikna kommune 

KONKLUSJON/TILRÅDING 
Ytterligere inngående informasjon om utredningsprosjektet framgår av saksutredningen som 
følger vedlagt fra fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at formannskapet slutter seg til fylkesrådens innstilling til vedtak. 

Rørvik, 14.11.2010 

Roy H. Ottesen 
rådmann 
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