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vedtakav 07.06.10.

Saksutredningfølgervedlagt.

M d hilsen

ne
konsulent

Postadresse

Besøksadresse

7180Roan

Telefon72510000

Telefaks 72510099

E-post

Intemett http://www.roan.kommune.no

Bankgiro 4219.07.40808



ROAN KOMMUNE Arkiv: S82
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SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

31/13 Roan kommunes re 25.04.2013

Saksbehandler: Michael Momyr

ROAN VINDKRAFTVERK - KLAGE FRA FOSEN REINBEITEDISTRIKT

Vedlegg:
Olje- og Energidepartementet —ber om evt. kommentarer til utdyping av klage fra Fosen
reinbeitedistrikt.
Klage
Sarepta sin kornmentar til klagen fra Fosen reinbeitedistrikt
NVE —Anleggskonsesjon.

Sakens bakgrunn og innhold:
NVE ga Sarepta konsesjon på utbygging av Roan vindkraftverk i vedtak 07.06.10. (Vedlegg
4) Konsesjonen er senere påklaget og er nå til endelig avgjørelse i Olje- og
Energidepartementet.

Olje- og Energidepartementet ber i brev av 11.04.13 om eventuelle kommentarer til utdyping
av klagen fra Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord (Vedlegg 1). Klagen fra Fosen
reinbeitedistrikt (Vedlegg 2) er datert 30.03.12.

Tiltakshaver Sarepta har i brev av 02.11.12 uttalt seg til klagen fra Fosen reinbeitdistrikt
(Vedlegg 3)

I kommunestyresak 79/08 uttalte Roan kommunestyre seg til konsesjonssøknaden gjennom
følgende vedtak:

Roan kommune er positiv tilproduksjon avfornybar energi og har avsatt arealer til
detteformål i nylig vedtatt kommuneplan.

Roan kommune anbefaler at Roan vindkraftverk blir utbygd. En slik utbygging vil gi
muligheterfor positiv utvikling av Roan —samfunnet. Kommunestyret ser at en
mindre del av kommunens rekreasjonsarealer blir mindre attraktivt, men mener
likevel at de positive sidene med nceringsutviklingog optimisme klart veierfor en
utbygging.
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Roan kommuneforutsetter at utbygger gjennomfører de avbøtende tiltak som er nevnt
i søknaden.

Roan kommuneforutsetter at tiltakshaver også i utbyggingsfasen viderefører de gode
samarbeidsrutinene med grunneiere og kommune.

Roan kommune ber om at utbygger i hovedsak benytter Bessaker havn og
næringspark ved ilandføring og lagring av turbiner. I den grad det er behov utbygges
kaianlegg i Einarsdalen og Skjøra.

En utbygging av Roan vindkraftverk vil øke kraftproduksjonen i Midt-Norge, og vil
være et vesentlig bidrag til utjevning av nettleien mellomprisområdene. Utbygging av
420 kv linje vil også være etpositivt bidrag i denne sammenheng.

Vurdering:
I forkant av konsesjonssøknaden ble det utarbeidet en konsekvensutredning. Med
utgangspunkt i denne utredningen ble det i regi av NVE og tiltakshaver gjennomført flere
folkemøter og møter med kommunen, grunneierne og med reindriftsnæringen.

På bakgrunn av disse møtene ble det gjort endringer i de opprinnelige planene. Dette var en
åpen og omfattende prosess med kompromisser som igjen førte til bred enighet om
konsesjonssøknaden.

En kan ikke se at klagen fra Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe nord, inneholder nye
momenter.

Rådmannensinnstilling:
Roan kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak 79/08 og anbefaler at Olje- og
Energidepartementet fastholder konsesjonen som er gitt til Roan vindkraftverk i NVE sitt
vedtak av 07.06.10.

Saksprotokolli Roankommunestyre- 25.04.2013
Behandling:
Henning Martinsen, Jan Johansen og Ola Håvard Krogfjord ba om vurdering av sin habilitet.
De fratrådte møtet under behandlingen.
Henning Martinsen, Jan Johansen og Ola Håvard Krogfjord ble enstemmig kjent habil.
De tiltrådte møtet igjen.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Endeligvedtak:
Roan kommunestyre opprettholder sitt vedtak i sak 79/08 og anbefaler at Olje- og
Energidepartementet fastholder konsesjonen som er gitt til Roan vindkraftverk i NVE sitt
vedtak av 07.06.10.

Rett utskrift.
Roan kommune, 07.05.2013
Åshild Irene Hauknes
konsulent
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