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  Innspill til Nasjonal rammeplan for Vindkraft 

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal 

ramme for vindkraft på land. Heim kommune (fra 01.01.2020) som inkluderer Hemne og 

Halsa kommune samt deler av Snillfjord kommune, inngår som utvalgt område nr 23 i planen 

og er vurdert av NVE som et egnet område for utbygging av vindkraft.   

I rapporten står det følgende for område 23: Det utpekte området har gode 

produksjonsforhold for vindkraft. Også i et kraftsystemperspektiv er området veldig godt 

egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I det utpekte området er det 

viktige miljø- og samfunnsinteresser, blant annet knyttet til Forsvaret og friluftsliv. Våre 

overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler 

av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår dette området derfor som et av de mest 

egnede områdene for ny vindkraftutbygging. I dette området er det i teorien plass til flere 

større vindkraftverk.  

Aksjonsgruppen Nei til vindkraft i Heim kommune, legger merke til at området er vurdert å 

ha et lavere konfliktnivå enn i store deler av landet. Vi undres over dette – og kan i hvert fall 

ut fra engasjementet blant kommunens innbyggere registrere at det vil bli stor konflikt om 

det tenkes å gis konsesjon til etablering av vindkraft i kommunen.  Vi kan ikke skjønne at det 

er mindre konfliktskapende å etablere industrianlegg til fjells i våre nærmarker enn det skal 

være andre steder i landet.  Det er riktignok en kommune med et lavere innbyggerantall enn 

for eksempel Trondheim kommune, og sånn sett kan det vurderes som mindre 

konfliktskapende å etablere vindkraftanlegg i vår «bymark». Men som bl.a. Frøyasaken har 

vist, er det ikke nødvendigvis antall innbyggere som er avgjørende vedr om et slikt tiltak er 

konfliktskapende eller ikke.  

Aksjonsgruppen oppsummerer vår motstand mot vindkraft i vår kommune med følgende 

punkter:  

• Vindkraftanlegg omfatter betydelige terrenginngrep som i stor grad vil være 

uopprettelige. Dette er hensynsløse inngrep som ignorerer naturens egenverdi.  

• Det er stor interesse for friluftsliv i kommunen både sommer og vinter. Heim 

kommune, har store sammenhengende friluftsområder som er viktige både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Deler av området inngår blant annet i Fjordruta (løypenett 

etablert av Kristiansund og Nordmøre Turistforening). Ellers brukes så å si hele 

kommunen i forbindelse med Ti på topp, orientering og vanlig turaktivitet. Hemne 

kommune har i kommuneplanens arealdel avsatt store deler av områdene som har 



størst lønnsomhet for vindkraft (ifølge NVE’s temakart for analyseområde 23) til 

landbruk, natur og friluftslivsområder (LNF) med hensynsone bevaring av naturmiljø. 

Hensynssonen er gitt som følge av at områdene her er lite påvirket av tyngre tekniske 

inngrep og har vesentlige natur- og friluftslivskvaliteter.  

Hemne kommune har i lengre tid hatt fokus på folkehelse i den kommunale 

planleggingen. Etablering av vindkraft som forringer/ødelegger folks friluftsområder 

vil ikke være forenelig med folkehelseperspektivet.  

 

Det fremstår for oss absurd at det tillates etablert vindindustri i fjellområder hvor 

kommuner eller andre statlige instanser knapt gir tillatelse til oppføring av ei 

jakthytte. At Energiloven har mandat (eller at den tolkes som at den har det) til å 

vurdere energiutvinning til kommersiell bruk som viktigere for samfunnet enn 

ivaretagende av natur og av hensyn til dyr og menneskers livsvilkår fremstår som 

uforståelig og rystende. Vi vil ikke ofre naturen i Heim for utbygging av en energiform 

som viser seg å være svært lite effektiv, svært arealkrevende og med svært mange 

negative effekter for natur, dyr og mennesker. Aksjonsgruppa vil bevare den flotte 

Heimnaturen for dagens innbyggere og for våre etterkommere.   

• Vindturbinder gir lavfrekvent støy som har negative helsemessige effekter på både 

folk og dyr. I tillegg gir de hørbar støy, iskast, skyggekast og visuelle ulemper både 

dag og natt (lyssettes med blinkende lys). Nevnte momenter er heller ikke forenelig 

med å etablere vindkraft i nærhet av bebyggelse.  

• Hemne kommune har vedtatt i kommunedelplan for naturmangfold (2018-2026) at 

større inngrepsfrie områder skal vektlegges i kommunal saksbehandling. Dette som 

et tiltak for å nå den overordna målsettingen i planen om at «Hemne kommune skal 

ha en bærekraftig forvaltning slik at naturmangfoldet blir hensyntatt». Dette må også 

ses i sammenheng med klimautfordringene. Å ivareta naturen for å ivareta klimaet er 

to sider av samme sak. Et viktig moment her er ivaretakelse av myr. Kommunen har 

store myrområder og den har, som også NVE bør kjenne til, en svært viktig funksjon 

som CO2 lager. Den er den viktigste naturtypen på landjorda som lagrer mest karbon 

og er Norges svar på regnskogen.  I tillegg til karbonlager er myra viktig for fugler, 

levested for mange planter og dyr, demper flom og renser vann.  En etablering av 

vinindustri i vår kommune kan ikke gjøres uten at myr berøres da myra er 

inngangsporten til våre fjellområder. Inngrep i myr for å etablere vinindustri er ikke 

forenelig med det klimatiltaket vindkraft er ment å tjene. Reduksjon av CO2 utslipp.  

• I vår kommune ligger hjørnesteinsbedriften Wacker Holla Metall med 180 ansatte. 

Her er det nå investert 800 millioner kroner for å etablere verdens største ovn for 

produksjon av silisiummetall. Energiprisene i Norge gjør at dette er en lønnsom 

investering for det tyske selskapet Wacker. Wacker henter i dag sin energi fra 

Vasslivatnet gjennom krafttunell og eget kraftverk. Om Norge har som mål å knytte 

seg på det Europeiske kraftmarkedet ytterligere vil prisen på strøm i Norge tilpasses 

det Europeiske som er mye høyere. Det sier seg selv at dette vil går store økonomiske 

utfordringer for blant ant annet Wacker Holla. På sikt kan vi ikke se bort for at det blir 

ulønnsomt å ha sin etablering i Norge.  



• Heim kommune er en stor hyttekommune med godt over 1000 hytter. Det sier seg 

selv at en etablering av vindkraft vil bidra til et økonomisk verditap både for 

hytteeiere og for kommunene.  

• Norge tilbyr allerede i dag fornybar energi fra vannkraft og har et kraftoverskudd som 

eksporteres til utlandet.  Gjennom oppgradering av vannkraftanlegg, 

energieffektivisering og satsing på sol og bølgekraft, vil Norge være selvforsynt med 

grønn energi når vi i fremtiden har behov for mer energi. Trøndelag fylkeskommune 

har stilt 20% av de fylkeskommunale bygg til disposisjon for energieffektivisering og 

innføring av andre energiløsninger som jordvarme og solcelle. Tiltaket vil bidra til at 

det vil spares like mye strøm som ¼ del av den planlagte vindkraftutbyggingen på 

Frøya. Dette viser at vi har et stort potensial i å energieffektivisere. Norge har økt sitt 

energiforbruk med 40% siden 1990 og har et forbruk som er dobbelt så stort som 

Sveriges. Vi mener vi må begynne i riktig ende – effektiviser og få ned forbruket. 

Videre må Norge må satse ytterligere på CO2 -fangst og skogsdrift/skogplanting.  

• Om alle konsesjoner for vindkraftanlegg som nå ligger inne til behandling hos NVE (ca 

100 anlegg) realiseres bidrar dette med å dekke 0,1% av Europas energibehov. Dette 

må kunne sies å være en høy pris å betale for norsk natur uten at det får stor 

betydning for Europas energitilgang. Vi kan ikke skjønne at dette kan forsvares i en 

nytte-kost analyse om tapt verdi (også i kroner og øre) for norske natur inngår i 

regnestykket. Det foreligger heller ingen dokumentasjon på at en vindkraftutbygging 

i Norge reduserer Europas samlede C02 utslipp, noe som bør være formålet, med 

denne storstilte satsningen.  

 

Med bakgrunn i nevnte punkter sier aksjonsgruppa NEI til vindkraft i Heim kommune 

og krever at kommunen tas ut av område 23.  

 

For aksjonsgruppen:  

 

Liv Berge Heimsbakk 

Jo Vaagan  

Jørulf Vullum 

Willy Merkesnes 

Ellen Kristin Moe 

  

Kopi:  

Hemne kommune   postmottak@hemne.kommune.no 

Halsa kommune   post@halsa.kommune.no 

Snillfjord kommune   postmottak@snillfjord.kommune.no 

Trøndelag fylkeskommune   postmottak@trondelagfylke.no 

Fylkesmannen i Trøndelag   fmtlpost@fylkesmannen.no 
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