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M E L D I N G   O M   V E D T A K 
 

Melding om vedtak i Kommunestyresak 26/19  
Nasjonal ramme for vindkraft 
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 05.09.2019 sak 26/19. Følgende vedtak ble fattet: 
 

1. Holtålen kommune er positiv til at det blir utarbeidet og vedtatt en rammeplan for 
vindkraft. 

 
2. Holtålen kommune mener lokale myndigheter skal ha det avgjørende ordet i 

vindkraftutbyggingssaker. Det skal ikke gis konsesjoner i strid med 
kommunestyrevedtak. 

 
3. Holtålen kommune ønsker ikke vindkraftutbygging på området i NVE`s rammeplan 

som ligger innen Holtålen kommune av hensyn til blant annet reindrifta. 
 

 
 
Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 
 
Marius Jermstad 
Rådmann  

 
 

  
 
Vedlegg: Samlet saksframstilling 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 18/1220   
 
Nasjonal ramme for vindkraft 
 
 
Saksbehandler:  Steinar Elven Arkiv: S82  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/19 Formannskapet 27.08.2019 
26/19 Kommunestyret 05.09.2019 
 
 
 
 
Dokumenter i saken: 
Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående   
04.04.2019 I Høring - Nasjonal ramme for vindkraft    
23.04.2019 I Ny høringsfrist    
03.06.2019 I Vindkraft - Åpent innspill    
08.07.2019 S Nasjonal ramme for vindkraft    
31.08.2018 I Nasjonal ramme for vindkraft - brev fra natur- og 

friluftslivsorganisasjoner  
  

06.09.2018 I Nasjonal ramme for vindkraft - Utsatt frist for innspill til 20.10.2018    
12.10.2018 I FRIST NÆRMER SEG - Nasjonal ramme for vindkraft    
 
Saksopplysninger: 
NVE har utarbeidet et forslag til nasjonale rammer for vindkraft på land.  På et overordnet 
nivå innebærer planen/rammene kart over hvilke deler av Norge som kan/bør nyttes til 
utbygging av vindkraft.  Det vises til vedlegg.   
 
For Holtålen kommune er de nordvestlige delene innenfor det foreslåtte området.  
 
Bakgrunnen for planen/rammene er å skape en forutsigbarhet for hva som skal bygges ut 
eller ikke.  Den underliggende driven for vindkraftutbygging er det hevdes å være et globalt 
behov for fornybar energi for å fase ut produksjon som fører til store CO2-utslipp, for å 
begrense den globale oppvarmingene.  En legger til grunn i det videre resonnement at en 
slik utfasing er globalt nødvendig. 
 
Verdens elektrisitetsproduksjon fordelte seg i 2018 i % slik: 
 
Kull     38 % 
Fornybar    26,% 
Herav 
Vann   16,4 % 
Vind      5,6 % 
Bio     2,2 % 
Sol     1,9 % 
Gass     23 % 
Kjernekraft    10 % 
Olje       3 % 
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Verdens strømforbruk har økt med 73 % i peridoen 2000-2018.  Kull utgjør omtrent den 
samme andelen i dag som i år 2000.  Det betyr at produksjonen basert på kull har vokst 
med ca 70 % fra 2000 til i dag. 
 
Dersom en i 2040 kun skal ha 5 % (IEAs scenario) kullkraft, samtidig som gass også skal 
reduseres, og kjernekraft ikke er et tema, må 2/3 av produksjonen i 2040 være vind, sol og 
annen fornybar energi.  Dette innebærerat  produksjonen slik energi må økes dramatisk 
selv om forbruket står stille, noe det helt sikkert ikke kommer til å gjøre. 
 
Norge er relativt greit selvforsynt med strøm i dag (varierer litt fra år til år) 
 
Vurdering: 
Basert på at verden har et behov for å fase ut kull, olje og gass av strømproduksjonen, at 
mer skal elektrifiseres (transportsektoren) og at forbruket for øvrig kommer til å øke, må det 
en massiv utbygging til, og det mest nærliggende i dag er vind.  Andre energityper som sol 
er og vil sannsynligvis være av mindre betydning. 
 
Vindkraft innebærer imidlertid voldsomme naturinngrep. I den senere tid har det blitt stor 
fokus på dette. 
 
Vindmølleutbygging innebærer videre store konsekvenser for samisk reindrift.  Dette har 
hittil blitt lite vektlagt, men har sammen med naturinngrepsproblematikkene kommet mer 
frem i lyset i det siste. 
 
Det aktuelle området i Holtålen ligger i hovedsak innen distriktsgrensene for Gåebriens 
sijtes beiteområder, og en liten del på vestsida ligger i Forolhogna villreinområde.  Spesielt 
for tamreindriften er det grunn til å tro at det får store konsekvenser.  Sammenholdt med 
allerede konsesjonssøkt utbyggingsprosjekt i Selbu (Stokkfjellet), vil en utbygging i området 
Mortenfjellet-Bringen kunne oppleves som ent massivt stengsel for og fortrenging av reinen, 
dersom en tenker seg et «verste» fall scenario. Dette vil kunne medføre behov for 
reduksjon av antall rein og/eller betydelig økt press på sør og vestlige områder av distriktet. 
 
Selv om hele området mellom Gaula og Selbusjøen er foreslått som området for 
vindmølleutbygging, kan en vanskelig forestille seg at alt blir utbygd.  Dette er områder som 
i dag ligger utenfor distriktsgrensene for reindrift, men som bør kunne tas i bruk som 
avbøtende tiltak for reindrifta, dersom nasjonale myndigheter legger godviljen til. 
 
Det bør derfor være mulig å kunne tilby erstatningsbeiter til reindrifta.  Dette fordrer 
imidlertid at staten tar et overordnet ansvar for dette, og ikke pulveriserer ansvaret igjennom 
sektorisering.  Det forutsetter også selvsagt at en finner gode løsninger med berørte 
grunneiere/rettighetshavere. 
 
Vindkraftutbygging innebærer voldsomme naturinngrep, både visuelt, men også igjennom 
vegbygging og annen infrastrukturbygging.  Dette er svært uønsket.  En kan imidlertid ikke 
se hvilke andre alternativer vi har, forutsatt at det globale scenarioet nevnt tidligere slår til.  
Alternativene er en betydelig lavere økonomisk vekst, som både vil ha innvirkning i den 
vestlige verden, men ikke minst overfor de store befolkningsgrupper som har et sterkt 
ønske om å få hevet sin levestandard, ikke til vårt nivå, men til høyere nivå enn i dag. 
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Lokalt vil en slik utbygging bety aktivitet, både i byggefase og i driftsfase.  Kommunen vil bli 
tilført inntekter i form av bl.a eiendomsskatt. 
 
Det som taler for utbygging av vindkraft er truslen om global oppvarming og behov for 
alternative energikilder og lokal verdiskapning. 
 
Det som taler imot vindkraft er massive naturinngrep og betydelige ulemper for reindrifta, 
som på visse vilkår muligens kan avbøtes. 
 
Samlet sett vil har en kommet til at fordelen globalt er langt større enn ulempene lokalt.  En 
er derfor positiv til NVEs vindkraftplan. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1.  Holtålen kommune er positiv til NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft, da 
fordelene globalt er større enn ulempene lokalt. 

2. Det forutsettes at det iverksettes gode avbøtende tiltak for reindrifta, at 
grunneiere/øvrige rettighetshavere får gode økonomiske kompensasjonsordninger 
og at kommunen tilføres økonomi minst på det nivå slik kompensasjon ligger på i 
dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.08.2019 sak 90/19 
 
Rådmannens forslag punkt 2 utgår. 
 
Forslag til nytt punkt 2. 
Av hensyn til blant annet reindriften, anses en utbygging av vindkraft i Holtålen uaktuell. 
 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt. 
 

1. Holtålen kommune er positiv til NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft, da 
fordelene globalt er større enn ulempene lokalt. 

2. Av hensyn til blant annet reindriften anses en utbygging av vindkraft i Holtålen 
uaktuell. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 05.09.2019 sak 26/19 
 
Endringsforslag fra Heidi Greni til 3 nye punkt.  
 

1. Holtålen kommune er positiv til at det blir utarbeidet og vedtatt en rammeplan for 
vindkraft. 
 

2. Holtålen kommune mener lokale myndigheter skal ha det avgjørende ordet i 
vindkraftutbyggingssaker. Det skal ikke gis konsesjoner i strid med 
kommunestyrevedtak. 
 

3. Holtålen kommune ønsker ikke vindkraftutbygging på området i NVE`s rammeplan 
som ligger innen Holtålen kommune av hensyn til blant annet reindrifta. 

 
 
Endringsforslag punkt 1 til 3 enstemmig vedtatt 
 
 

1. Holtålen kommune er positiv til at det blir utarbeidet og vedtatt en rammeplan for 
vindkraft. 
 

2. Holtålen kommune mener lokale myndigheter skal ha det avgjørende ordet i 
vindkraftutbyggingssaker. Det skal ikke gis konsesjoner i strid med 
kommunestyrevedtak. 
 

3. Holtålen kommune ønsker ikke vindkraftutbygging på området i NVE`s rammeplan 
som ligger innen Holtålen kommune av hensyn til blant annet reindrifta. 
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