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Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommune 
 
Søknad: 
TrønderEnergi Kraft AS søker i medhold av energiloven om konsesjon til å bygge og drive 
Brungfjellet vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 150 MW. I 
konsekvensutredningene er det lagt til grunn en utbyggingsløsning bestående av ca 65 
vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MV. Planområdet utgjør 9,7 km2. Det er 
omsøkt en felles nettløsning for konsesjonssøknader knyttet til Brungfjellet, 
Eggjafjellet/Åsfjellet og Stokkfjellet vindkraftverk. 
 
Årlig produksjon er beregnet til 430 GWh (370 GWh hvis kun Brungfjellet bygges ut). 
Industriområdet vil i henhold til søknad medføre 1,4 km ny adkomstveg inn fra Klæbu 
kommune (13 km eksisterende skogsbilveg kan utbedres), pluss interne veger på 30 km med 
estimert vegbredde 5-10 meter. Høyde på turbinene anslås til 150 meter. 
 
Begrepet “Brungfjellet” brukes i søknaden som fellesbetegnelse for fjellområdet Brungfjellet, 
Sandafjellet, Ryphøgda og Litlfjellet. 
 
Høringsuttalelse: 
Høringsuttalelsen omfatter forhold knyttet til tiltakets virkning for miljø og samfunn, og tar 
utgangspunkt i utredningsprogrammet og de ulike delrapportene. Uttalelsen tar også 
utgangspunkt i observasjoner og kunnskap fra mer enn 20 års sammenhengende kommunalt 
naturoppsyn i det omsøkte området. 
 
Samlet sett viser utredningene at Melhus og Klæbu kommune i sin uttalelse til NVE står 
overfor et fundamentalt valg: Enten å utvikle området som industriområde, eller som et 
uberørt rekreasjonsområde. Avbøtende tiltak vil ikke kunne opprettholde dagens status og 
funksjon. Tiltaket er også irreversibelt. Det omsøkte industriområdet med influensområde 
utgjør i dag et av regionens viktigste, og mest kvalitetsrike utfartsområder når det gjelder 
naturopplevelse og folkehelse. For Melhus kommune sin del skjer denne ferdselen med 
utgangspunkt i seterdalene i Flåmarka og fra Håen/Samsjøen. Da Melhus kommune overtok 
ansvaret for å forvalte det tilgrensende området Lundemo Bruk, var det det bl.a med 
bakgrunn i en næringsmessig utvikling for fjellområdet knyttet til rekreasjon, jakt, fiske og 
friluftsliv. 
 
De ulike delrapportene beskriver ulik grad av negativ effekt knyttet til miljø og samfunn. Når 
det gjelder forhold som vurderes ikke å være tilstrekkelig utredet, er disse knyttet til fugl, 
kulturminner/kulturmiljøer og visualisering langs ulike ferdselsårer. Det har sin naturlige årsak 
i grad av innhenting av ny kunnskap der områder ikke er tilstrekkelig kartlagt og synliggjort i 
nasjonale eller lokale informasjonsbaser. Få registreringer og få dager med nytt feltarbeid 
medfører her et tynt kunnskapsgrunnlag.  
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Naturmangfold 
For fugl gjelder det at mange av artene i fjelløkosystemer varierer i antall og utbredelse 
forårsaket av ”smågnagersvingninger”. Lite smågnagere i perioder reduserer forekomsten av 
andre arter. Høsttrekket til kortnebbgås kan vare over en måned, og det registrerte antallet ut 
fra noen feltdager gir en minimumsindikasjon på antallet gjess som bruker dette området i 
trekk. Faktiske observasjoner og navn som Gåsvatnet i området indikerer også at enkelte 
raster. Manglende smågnagertopp under registreringsarbeidet innebærer at 
konsekvensutredningen er mangelfull når det gjelder områdets betydning for rovfugl, ryper 
og trekkende kortnebbgås. Lavere reproduksjon og økt dødelighet hos fjellvåk, kongeørn og 
ryper er for lite vektlagt. 
 
Området er et godt rypeterreng, og dermed et viktig jaktområde for jaktfalk som er 
rypespesialist, og kongeørn. Kollisjonssannsynligheten for disse artene er dermed i høy grad 
tilstede. Fjellrype og jaktfalk er ansvarsarter for Norge. Norske studier viser at ryper er blant 
de artene som blir påført aller størst dødelighet av vindturbiner. 
 
Naturmangfoldloven § 10 sikrer at nye påvirkninger underlegges en helhetsvurdering når det 
gjelder samlet belastning på dette og tilliggende fjelløkosystemer. Det innebærer at 
påvirkningen ikke skal vurderes isolert, men i lys av dagens tilstand og blant annet flere 
konsesjonssøknader i fjellregionen. Det er vanskelig å se at vurderingene i tilstrekkelig grad 
ivaretar en beskrivelse av samlet belastning. Utredningen viser som konsekvens en reell 
tilbakegang for rype, fjellvåk, jaktfalk og kongeørn. Det er ikke identifisert mal knyttet til 
håndtering i forhold til naturmangfoldloven, hvilket er en betydelig mangel. 
 
Forurensning 
Vannforskriften, med krav til god økologisk tilstand synes ikke å være vurdert i forhold til 
tiltaket. Manglende mal er her en svakhet. Partikkelforurensningens virkning på fiskebestand 
er ikke beskrevet. Støy er identifisert. 
 
Kulturminner og kulturmiljøer 
Kulturminner og kulturmiljøer knyttet til utnyttelse av utmarksressursene er i liten grad 
kartlagt i detalj for plan- og influensområdet i Melhus kommune. Utredningen identifiserer 
utnyttelsen, men med hovedfokus automatisk fredede kulturminner. Lokalkunnskap og mer 
omfattende feltarbeid vil kunne identifisere kulturmiljøene mer i detalj. Voller med tidligere 
sæterdrift i plan- og influensområdet er for eksempel Grønlivollen, Innvollen, Fremosvollen, 
Dalsvollen, Håvavollen, Langlandsvollene, Teigavollen, Engvollen, Haugavollen, Kråklivollen, 
Kirkflåvollen, Nyhusvollen, Losavollen og Retvollen. Sætrene restaureres i dag og er 
grunnlag for rekreasjon og mulig framtidig næringsdrift. Utvalgte naturtyper som slåttemark 
og slåttemyr er ikke kartlagt i detalj for området.   
 
Området inneholder et nettverk med jernutvinningsanlegg, noen tilfeldige funn gjort av 
private er identifisert å være fra henholdsvis år 300 og år 800, f.eks ved Fisklaustjønna. Navn 
som Blæstertjønn, Kråklia og Kråksjøen indikerer gammel utnyttelse av utmarksressursene. 
Området er imidlertid ikke kartlagt i detalj. Det er naturlig å anta at ferdsel knyttet til gammel 
utnyttelse av utmark i form av områdets mange tjæremiler og blæsterovner etter hvert ble 
overtatt av ferdselsleder i form av kløvstier for sætring. I dag dels utnyttet som pilgrimsled. 4 
ferdselsårer som i dag benyttes som leder rett inn i planområdet er Salen (Fremosvollen – 
Salen  - Kråksjøen), Brattstien (opp fra Dalsvollen), Grønlivegen (inn til Grønlivollen) vegen til 
Lersvollen. 
 
Utredningen identifiserer et visst potensial for samiske kulturminner i området, uten at dette 
er undersøkt nærmere. 
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Nye rutiner for håndtering av §9-undersøkelser etter kulturminneloven er under avklaring, 
noe som kan innebære behov for tilleggsutredninger. 
 
Visualisering / ferdsel / reiseliv og turisme  
Visualisering er ikke vist for hovedferdselsårer inn mot vindmølleparken fra Melhus 
kommunes side, som f.eks fra St.Olavsknippen, Samsjølia, Kråkfjellet og Store Bordstolan. 
Forholdet må ses i sammenheng med det utredningen identifiserer som vesentlig knyttet til 
reiseliv og turisme i form av naturopplevelse (dramatisk natur og urørthet). Dette området fra 
Håen/Samsjølia fram mot Brungfjellet utgjør også Melhus kommunes beste jaktterreng når 
det gjelder rype.  
 
Klima, energi og samfunn 
TrønderEnergi Kraft AS viser i søknaden til Fornybarhetsdirektivet i EUs energi- og 
klimapakke, samt etableringen av det felles sertifikatmarkedet med Sverige. Statnett skriver i 
bakgrunn for utredningen at forsyningssikkerheten i Midt-Norge forventes å bli 
tilfredsstillende når den planlagte 420 kV forbindelsen Ørskog-Fardal kommer i drift. De tre 
omsøkte planområdene ligger utenfor de avsatte områdene for vindkraft i Fylkesdelplan 
Vindkraft i Sør-Trøndelag 2008-2020. Sør-Trøndelag fylkeskommunes arealanalyse 
identifiserer utbygging av Brungfjellet som regionalt konfliktfylt både for nåværende og 
framtidige friluftsinteresser. Klimaregnskap, nytte-kostnadsvurdering og energiøkonomisering 
relatert til annen energiproduksjon identifiseres av NVE som ikke beslutningsrelevant, som 
forhold som vanskelig kan utredes i konkrete saker. Konsesjonssøknad for Brungfjellet skal 
derfor slik sett ses isolert. Tiltaket er i dag ikke bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Det totale samfunnsregnskapet blir enda mer negativt fordi også de andre 
anleggene det søkes om har negativ bedriftsøkonomi og representerer store miljø-
ødeleggelser. Olje- og energidepartementet burde her presentere et samfunnsregnskap. 
 
Konklusjon 
En industriutbygging i det omsøkte området anbefales ikke gjennomført ut fra utredningens 
konfliktnivå knyttet til miljø og samfunn. Tilleggsutredninger og etablering av nye maler 
knyttet til vanndirektiv, naturmangfold og kulturminner anbefales etablert og gjennomført. 
 
Sak 12/6277 om industriutbygging i Flåmarka/ Brungfjellet handler i all sin enkelhet om et 
verdivalg knyttet til hvilken type nærings- og samfunnsutvikling, inkludert natur- og 
kulturopplevelser som er mest interessant å ivareta i et langsiktig perspektiv, for Klæbu og 
Melhus samlet. 
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Melding om politisk vedtak - Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land 

Melhus kommune, Kommunestyret har i møte 24.09.2019, sak 77/19, fattet følgende vedtak: 
Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stiller Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres 
vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune. 
 
 
 
 

Med hilsen 

Egil Johannes Hauge Jan Henrik Dahl 
enhetsleder miljøvernrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

Vedlegg: 
Samlet saksfremstilling inkl. vedlegg 4 i saken 
 
Interne mottakere:  
rådmann, ordfører, kommunalsjef for plan og utvikling 
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Høring - Nasjonal ramme for vindkraft  

 

Saksansvarlig Jan Henrik Dahl    

 

Formannskapet        17.09.2019  PS  107/19 

Kommunestyret        24.09.2019  PS  77/19 

 

Innstilling 

Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stiller Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres 
vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune. 
 
Behandling i Formannskapet 17.09.2019 PS 107/19 

Bente Estenstad bes vurdert sin habilitet i saken. Hun er i relasjon med part i sak. Estenstad vurderes som inhabil 
etter fvl §6c, og fratrer møtet. Svein Evjen inntrer som vara. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stiller Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres 
vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune. 
 
Behandling i Kommunestyret 24.09.2019 PS 77/19 

Bente Estenstad bes vurdert sin habilitet i saken. Hun erklæres inhabil etter fvl § 6c. Ingen vara. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stiller Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres 
vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Olje- og energidepartementet har sendt på høring et forslag fra NVE til en nasjonal ramme for vindkraft på land. 
Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) som 
Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-2016)).  
 
Høringsfristen er satt til 1.oktober 2019. 
 
 

Saksutredning: 
 

1. Sammenstilling av NVEs høringsrapport med vekt på «Indre Sør-Trøndelag». 

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 
Områdene er pekt ut ved å analysere vindressurser, nettkapasitet, og avstemme mot andre miljø- og 



samfunnsinteresser. OED påpeker at også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner 
seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode vindressurser. NVEs 
forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til nesten 23 TWh 
vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging.  
 
For å få et egnet kunnskapsgrunnlag, har NVE supplert vurderingene av hvordan ulike miljø- og 
samfunnsinteresser kan bli påvirket av vindkraftutbygging med et kapittel om hva NVE mener det bør legges vekt 
på ved konsesjonsbehandling av vindkraftverk. Den nasjonale rammen for vindkraft skal definere større områder, 
og den skal ikke være prosjektspesifikk. NVE tolker disse føringene fra OED som at hvert av områdene som pekes 
ut i NVEs forslag bør ha plass til etablering av mer enn ett relativt stort vindkraftverk.  
Vindkraftverk med installert effekt under 1 MW og fem eller færre vindturbiner, er i dag ikke konsesjonspliktige. 
Søknader om å bygge slike anlegg behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven. NVE har lagt til grunn 
at kartet over mest egnede områder ikke skal være retningsgivende for lokaliseringen av denne typen anlegg.  
 
NVEs rapport er på 239 sider og har en grunnstruktur hvor Miljødirektoratet og Riksantikvaren beskriver ulike 
typer negativ påvirkning på miljø- og samfunnsinteresser ut fra dagens kunnskapsnivå. NVE gjør så en vurdering 
av tilpasninger og tiltak knyttet til de samme temaene, hvor NVE vekter hvordan temaene tas inn i en 
konsesjonsbehandling. Det er også med et avsnitt om hvordan kunnskapsgrunnlaget kan styrkes. 
NVE startet med 43 analyseområder og vurderte disse ut fra vindressurser og nettkapasitet: 

 

 
 

1.1. Delområde Indre Sør-Trøndelag 

Melhus kommune inngår i delområde 47 Indre Sør-Trøndelag. De resterende kommunene er Stjørdal, Selbu, 
Klæbu, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen. Vindkraftprosjekter med konsesjon, under utbygging, er 
Stokkfjellet vindkraftverk. NVE beskriver at i «kraftsystemperspektiv» er området godt egnet for ny produksjon, 
sammenlignet med andre områder. NVE påpeker også at det i det utpekte området er viktige miljø- og 
samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv og reindrift, men at det etter NVEs skjønn «kan» være mulig å 
finne steder der vindkraftverk kan gi «akseptable virkninger». I teorien mener NVE at området har plass til flere 

større vindkraftverk.  
 



 
Figur 1: Kartutsnitt over området Melhus kommune inngår i. 
 
Området ligger sør for Trondheim. Det strekker seg fra Fv.700 mellom Berkåk og Orkanger i vest, til Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark og Haltdalen i øst. Terrenget er i hovedsak et vidstrakt fjellterreng med betydelige arealer 
over tregrensen, mens skogsterreng dominerer i nord. Det er ingen særlig høye topper i området. Mellom 
fjellpartiene er det flere store og dype daler med svært produktiv morenejord og spredt bebyggelse. 
Vegetasjonen ligger i hovedsak i kategoriene mellomboreal og nordboreal. Dette er vegetasjonssoner som 
beskriver vekstvilkår ut fra klimatiske forhold. Disse sonene sier noe om hvor stor variasjon det er i plantedekket 
på ulike steder (rådmannens anmerkning). Deler av området ligger i dagstursonen for Trondheim. Jernbanen og 
en del større veier og går gjennom området, og flere vassdrag er regulert med betydelige magasiner. Likevel er 
det betydelige, sammenhengende naturområder her, særlig i fjellpartiet mellom Tydal og Gauldalen. 
 
Alternative avgrensninger 
NVE vurderer også alternative avgrensninger av området. Den vestlige og den sørvestlige grensen kan justeres 
vestover og sørover dersom det legges mindre vekt på reindrifts- og friluftslivsinteresser. Den nordlige grensen 
kan eventuelt justeres nordover eller sørover, avhengig av hvor mye vekt det legges på blant annet friluftsliv og 
reindrift (se figur under). 
Ved Igelfjell–Grefstadfjell omfatter det utpekte området reindriftsområder, og hvis det legges mye vekt på dette, 
kan grensen eventuelt trekkes østover, slik at området blir mindre. På samme måte omfatter det utpekte 
området enkelte reinbeiteområder i den østligste delen, der områdegrensen eventuelt kan trekkes vestover. 
Grunnen til at NVE har inkludert reinbeiteområdene, er «de gode teknisk-økonomiske forutsetningene» 
sammenlignet med de andre reinbeiteområdene som er pekt ut. 
 

 
Figur 2: Alternative avgrensninger 
 
Ekskluderte områder  
En del av arealet innenfor det utpekte området er ekskludert, og skal derfor ikke regnes som en del av området. 
Grunnen til mesteparten av de harde eksklusjonene er dårlige vindforhold i dalene, i tillegg til at enkelte områder 
er vernet. De myke eksklusjonene omfatter blant annet 

• den nordligste delen av Forollhogna villreinområde 

• buffersoner rundt fire sendere i det digitale bakkenettet for TV-signaler 

• områder med mer enn tre støyfølsomme bygg per kvadratkilometer  

 
 



 
Figur 3: Kart med ekskluderte områder 
 
 
 
 
 
Produksjonsforhold for vindkraft 
NVE viser til at området har veldig gode produksjonsforhold for vindkraft som følge av store sammenhengende 
arealer med lave produksjonskostnader (Figur 3). Topografien i området er forholdsvis lite kupert, noe som tilsier 
lav turbulens. I tillegg forventes vindhastighetsfordelingen å være jevn.  
Eventuelle vindkraftverk i høyfjellet og innlandet kan være utsatt for ising over lengre tidsperioder. Det kan være 
fare for ekstremvind i deler av området, særlig i områdene som ligger høyt over havet. Ekstremvind setter 
strengere krav til vindturbinenes tåleevne ved store belastninger. Vindturbiner som tåler mye ekstremvær kan gi 
mindre produksjon enn turbiner som ikke tåler så høye vindhastigheter. 
 

 
Figur 4: LCOE-kart for området 
 
 
Viktige miljø og samfunnsinteresser 
Til tross for at delområde Indre Sør-Trøndelag er pekt ut som et av de mest egnede områdene, viser NVE til at det 
er mange viktige miljø- og samfunnsinteresser i området. Egnetheten må derfor vurderes konkret i en 
konsesjonsbehandling før det kan bygges vindkraftverk. Under presenteres noen av interessene som NVE mener 
kan være viktige ved planlegging og behandling av vindkraftprosjekter. Oversikten er hentet fra analyseskjemaene 
for analyseområde 22 og 24 i rapporten, og er ikke uttømmende. 
 



Reindrift 
Det er reindriftsinteresser i vestre og østre del av området, som omfatter arealer innenfor tre ulike 
reinbeitedistrikt: 

• Gåebrien sijte/ Riast-/Hylling reinbeitedistrikt 

• Saanti sijte/Essand reinbeitedistrikt 

• Trollheimen sijte 

Det utpekte området ligger innenfor det sørsamiske området. Sørsamisk er klassifisert som et alvorlig truet språk 
på UNESCOS liste over truede språk. Reindriften i området er bærer av både kultur og sørsamisk språk, og 
gjennom reindriftsutøvelsen holdes dette i hevd. 
 
Gåebrien sijte/ Riast-/Hylling reinbeitedistrikt og Saanti sijte/Essand reinbeitedistrikt  
I både Gåebrien sijte / Riast-/Hylling reinbeitedistrikt og Saanti sijte / Essand reinbeitedistrikt omfatter det 
utpekte området vinterbeiter, som er distriktenes minimumsfaktor. Begge distriktene er helårsdistrikt, men 
mesteparten av reinen flyttes til Fæmund reinbeitedistrikt i Os, Engerdal og Røros kommuner om vinteren. 
Distriktene har særverdiområder som kalvingsland, parringsland, flyttleder og oppsamlingsområder innenfor det 
utpekte området. Begge distriktene er allerede belastet med inngrep som hyttebygging og ferdsel i utmarka, og 
Saanti sijte har flere vannkraftutbygginger innenfor reinbeiteområdet. Gåebrien sijte har utfordringer knyttet til at 
mye av innmarka i distriktet ikke er inngjerdet.  
 
Trollheimen sijte. Trollheimen sijte ligger i den vestlige delen av det utpekte området. Innenfor det utpekte 
arealet ligger store deler av distriktets vinterbeiter (minimumsbeiter), i tillegg til flyttleier og 
oppsamlingsområder. Reindriften i Trollheimen er sikret gjennom egen lov, Trollheimenloven, og reguleres 
gjennom konsesjon gitt i 2002, leieavtaler fra 1985 og ekspropriasjonsvedtak fra 1987. Avhengigheten av 
leieavtaler gjør at reindriften er sårbar og har lite forutsigbarhet framover i tid.  
 
Fylkesmannen i Trøndelag viser til at det er stort press med hensyn til fritidsbebyggelse i Trollheimen.  Det er også 
stor friluftsaktivitet i tilknytning verneområdene. Dette, sett i sammenheng med at Trollheimen sijte har 
avtalebasert reindrift og utfordringer med rovdyr, gjør at Fylkesmannen mener at belastningen samlet sett er 
svært høy for reindriften i Trollheimen. Det er knyttet særlig stor sårbarhet mht. flyttesystemet og 
minimumsbeitene. Inngrepssituasjonen, og situasjonen hvor store deler av beitearealene er basert på frivillige 
leieavtaler, gjør det til tider ekstra vanskelig å holde reinen på lovlige områder. 
 
 
Naturmiljø 
Innenfor det utpekte området er det kartlagt et stort antall sensitive/truede og viktige arter. I fjellområdene rundt 
Reinsfjellet og Bringen er det dokumenterte hekkelokaliteter for jaktfalk, flere registrerte hubroreir med aktivitet 
og flere hekkelokaliteter/revir for kongeørn. 
 
Det er påvist viktige funksjonsområder for stor- og skimmelflaggermus innenfor det utpekte området. Gauldalen 
er trolig et viktig funksjonsområde sommerstid, og det er et mulig trekkområde opp langs Soknedalen. Trolig 
trekker trollflaggermus langs større vassdrag, men det er potensial for funn også i høyereliggende områder nær 
Støren og andre større vannforekomster innenfor det utpekte området. 
 
Viktige naturtypelokaliteter finnes spredt i hele området. Berggrunnskartet viser at store områder er kalkrike, og 
det er et stort potensial for å finne verdifulle naturtyper. Området er imidlertid dårlig kartlagt. 
 
Friluftsliv 
Områdene sør for Selbusjøen er viktige friluftslivsområder av regional betydning. De er en del av en større 
sammenhengende fjellvidde mellom Tydalen og Gauldalen, som har store kvaliteter for friluftslivet. I vest grenser 
det utpekte området til Trollheimen, som er et viktig friluftslivsområde av nasjonal betydning. Den nordligste 
delen av området har funksjon som marka-områder for Trondheim og Malvik. 
 
Sammenhengende naturområder 



Innenfor området finnes det flere større sammenhengende naturområder med urørt preg. Fra Flåmarka gjennom 
Selbu, Tydal og Stugudal er det en klar, sammenhengende struktur, som i regional sammenheng er sjelden med 
hensyn til størrelse. Området strekker seg videre innover i Sverige. Dette området er leveområde for 
arealkrevende arter, og det har også stor betydning for friluftsliv. 
 
Forsvaret  
I den nordlige delen av området har Forsvaret interesser knyttet til flyplassen på Værnes og en radar. 
 
 
Regional plan for vindkraft 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2008 en fylkesdelplan for vindkraft. Plankartet (Figur 5) viser at planen 
fraråder vindkraftverk utenfor områdene som er avmerket. Dette er basert på at de avmerkede områdene er 
vurdert som de mest egnede områdene for vindkraft i Sør-Trøndelag. Fylkeskommunen anbefaler å avvente 
videre planlegging av vindkraft i øvrige deler av fylket. 

 
Figur 5: Plankart fra den regionale planen for vindkraft.  
 
 
Lokale og regionale innspill før høring 
 
Det har kommet innspill fra NOF Stjørdal (Norsk Ornitologisk forening), FNF Trøndelag (Forum for Natur og 
friluftsliv), Naturvernforbundet i Trøndelag, Naturvernforbundet i Orklaregionen og Trøndelag fylkeskommune. 
NOF Trøndelag har informert om trekkorridorer for gjess og traner. FNF Trøndelag har sendt inn oversikt over 
kartlagte friluftslivsområder i kommunene i Trøndelag. For øvrig gir innspillene opplysninger om blant annet 
reindrift, friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø. NVE peker på at mye av informasjonen i innspillene kan være 
relevant ved planlegging og behandling av konkrete vindkraftprosjekter. 
 
 

2. Kort status for landbasert vindkraft i Norge.  

Produksjon og utvikling 

Norske vindkraftverk hadde ved utgangen av 2018 en samlet installert ytelse på 1695 MW. Produksjonen ved 
norske vindkraftverk i 2018 var på 3,87 TWh. Tilsvarende tall for 2017 var 2,85 TWh fra en brukstid- det vil si 
produksjon delt på installert effekt - på 2856 timer. Ved utgangen av 2017 hadde den norske vindkraften en 
installert effekt på 1165 MW. 

I 2016 utgjorde produksjonen fra norske vindkraftverk 1,4 % av Norges totale elektrisitetsproduksjon, i et år hvor 
norsk elektrisitetsproduksjon nådde sitt høyeste nivå noen sinne, med 149,5 TWh. I 2017 utgjorde produksjonen 



fra norske vindkraftverk 1,9 % av en totalproduksjon på 149,3 TWh. I 2018 utgjorde elproduksjon fra vindkraft 2,6 
% av en total kraftproduksjon på 146,8 TWh. 

Relativ produksjon 
Produksjonsindeksen angir den forventede produksjonen gitt årets vindressurs, relativt til forventet produksjon i 
et normalår. For 2016 var produksjonsindeksen ved norske vindkraftverk på 92 %. I 2017 var produksjonsindeksen 
på 102,3 %. Både kapasitetsfaktoren (brukstid delt på årets tilgjengelige timer) og produksjonsindeksen økte 
mellom 2016 og 2017; brukstiden økte imidlertid mer enn endringen i tilgjengelig vindressurs, og dermed kan vi 
konstatere en forbedring i effektiviteten ved norske vindkraftverk. Det samme var tilfellet mellom 2015 og 2016, 
men med forskjellige fortegn. 2015 var et godt vindår, og 2016 var et relativt dårlig vindår. Mellom 2015 og 2016 
falt derfor både brukstid og produksjonsindeks, men produksjonsindeksen falt mest.  

 
 
Oversikten viser situasjonen ved utgangen av 2017. I tillegg til parkene som vises hadde man i perioden 2016-
2018 ferdigstilt parker som ikke vises i produksjonsoversikten (men telles med): Tellenes (160 MW), Egersund 
(112,2 MW), Svåheia (25,2 MW) og Tindafjellet (9,9 MW) i Rogaland og Hamnefjell (51,8 MW) i Finnmark. 
Utvidelsen av Mehuken med et tredje trinn på 9,9 MW vises heller ikke i oversikten.  

Se også kart over alle vindkraftprosjekter, både bygde og planlagte.  

Kilde: NVE 
 
Utbygging 
Det vil settes installasjonsrekord for norsk vindkraft i 2019 med over 1000 MW ny kapasitet installert. 
Utbyggingstakten i norsk vindkraft har aldri vært høyere, og nye rekorder for kapasitetsøkning i vindkraft ble satt 
både i 2017 og 2018. I løpet av sommeren vil det bli klart om det settes installasjonsrekord for fjerde år på rad i 
2021.  
 
Perioden med relativt sett svært høy utviklingstakt i norsk vindkraft har sammenheng med avslutningen av den 
norske deltakelsen i det svensk-norske sertifikatsystemet 31.12.2021. Etter denne datoen vil ikke ny fornybar 
kraftproduksjon lenger få subsidier i Norge. Det er allikevel ventet at norsk vindkraft vil fortsette å vokse relativt 
raskt utover på 2020-tallet. 

https://temakart.nve.no/link/?link=vindkraftverk
https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/vindkraft/


 
Prosjektnytt 
NVE og OED har gitt konsesjoner på omlag 7400 MW vindkraft. Dette tilsvarer en forventet produksjon på omlag 
26 TWh, men langt fra alle disse prosjektene vil bli bygget. Totalt vil norske vindkraftverk ha en produksjon på 
omtrent 16 TWh når Norge meldes ut av sertifikatsystemet i 2021. Det vil si at vindkraft i et normalår vil stå for 
omtrent 10 % av den samlede norske kraftproduksjonen ved begynnelsen av 2020-tallet.  
 
Mer informasjon om prosjektene under finnes på NVEs hjemmesider. Her fins  informasjon om alt fra 
hjemmesider for prosjektet og prosjekteierne til konsesjonssøknader og klager. 
 
 
 
Fosen 
Statkraft, TrønderEnergi, BKW Energie og Credit Suisse besluttet våren 2016 å bygge det som blir Europas største 
landbaserte vindkraftanlegg. Utbyggingen på Fosen og Snillfjord blir på 1000,8 MW, og er den største 
investeringen i fastlandsindustrien på lang tid. 

Les mer om prosjektene her. 

Harbaksfjellet vindpark, Storheia vindpark, Roan vindpark, Kvenndalsfjellet vindpark, Geitfjellet vindpark, Hitra 2 
vindpark 

Kilde: Statkraft  
 
Kvitfjell og Raudfjell 
Prosjektet, på hele 281,4 MW, utenfor Tromsø bygges av et partnerskap ledet av Prime Capital, der 
pensjonsfondet ÄVWL og Siemens også inngår. I tillegg har Alcoa signert en kraftkjøpsavtale med prosjektet. 
Kvitfjell/Raudfjell består av 67 Siemens 4,2 MW turbiner.  
 
Høgås og Joarknatten 
Scanergy og BKW bygger parkene i Østfold, bestående av 15 3,6 MW Vestasturbiner.  
 
Storøy 
Solvind setter i samarbeid med Aventron Norway opp 2 3,2 MW Enerconturbiner på Storøy i Karmøy kommune. 
Parken ligger i et deponi inne på industriområdet på Storøy, og er ventet ferdigstilt i 2018. 
 
Bjerkreim-klyngen 
Norsk Vind Energi har utviklet prosjektene i den såkalte Bjerkreim-klyngen. Den består av prosjektene Eikeland & 
Steinsland (155,4 MW) og Gravdal (36 MW) i Bjerkreim i tillegg til Skinansfjellet (75,6 MW) i Hå kommune. 
Prosjektene eies av det tyske selskapet Luxcara. Prosjektene bygges med 70 Siemens-Gamesa SWT-DD-130 
turbiner, hver på 4,2 MW. Til sammen vil prosjektene levere omlag 1 TWh hvert år. 
 
Kraften fra Bjerkreim-klyngen skal gå til å drive Facebooks datasentre i Europa. Gjennom en 15-årig 
kraftkjøpsavtale (PPA) har Facebook sikret seg all produksjonen fra vindparkene i 15 år.  
 
Hennøy 
Italienske Falck Renewables og Svelgen Kraft bygger Hennøy vindkraftverk (50,4 MW) på Marafjellet i Bremanger. 
Prosjektet ble utviklet av Vestavind, og fikk konsesjon av NVE i 2014. Prosjektet bygges med 12 4,2 MW turbiner 
fra Vestas, og er forventet ferdigstilt i løpet av 2019. 
 
Guleslettene 
Siste uken i juni 2018 kom nyheten om at verdens største kapitalforvalter, BlackRock, hadde kjøpt Guleslettene-
prosjektet (197,4 MW) av Zephyr. Zephyr er ansvarlige for byggingen av parken, og det er Stangeland Maskin som 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/
http://www.statkraft.no/om-statkraft/Prosjekter/norge/fosen/
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Harbaksfjellet-vindpark
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Storheia-vindpark
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Roan-vindpark
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Kvenndalsfjellet-vindpark
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Gjeitjellet-vindpark
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Hitra-II-vindpark
https://www.vindportalen.no/Media/Filer/Hitra-II-vindpark
http://www.statkraft.no/


har entreprisen. Parken vil bestå av 47 Vestas V136 turbiner, hver på 4,2 MW. Kraften fra parken skal leveres til 
Acoa Norways industrianlegg i Norge. Kraftkjøpsavtalen mellom Alcoa og Guleslettene Vindkraft AS har en 
varighet på 15 år, og parken er planlagt satt i drift på tampen av 2020.  

I kraftkjøpsavtalen mellom Tonstad og Alcoa Norway inngår kraftkjøpsgaranti fra GIEK, der GIEK garanterer for 
Alcoas forpliktelser, inntil en ramme på 88 millioner Euro.  
 
Tonstad 
Franske Engie og SUSI partners, et sveitsisk investeringsfond, har tatt beslutningen om å bygge Tonstad Vindpark 
på 208,1 MW i Vest-Agder. Parken bygges med Siemens-Gamesa turbiner, og er planlagt satt i drift i løpet av 
2019. Det er entreprenørselskapet Risa som skal stå for byggingen av prosjektet.  

Norsk Hydro har inngått en langsiktig avtale om kjøp av kraften fra Tonstad vindpark. Denne kontrakten er på hele 
25 år, med første leveranse i 2020.  
 
Stigafjellet 
Juli 2018 ble det kjent at Eolus Vind AB hadde solgt det konsesjonsgitte prosjektet Stigafjellet til den sveitsiske 
investoren ewz. Konsesjonen er på 30 MW, og i pressemeldingen om salget opplyste Eolus at kjøpesummen var 
på 40,7 millioner Euro. Parken bygges med 7 Siemens-Gamesa 4,3 MW turbiner - og blir med det den norske 
parken med høyest installert effekt per turbin til dags dato. Eolus vil stå for byggingen av parken som skal stå 
ferdig i andre halvdel av 2020. 
 
TrønderEnergi-SWM porteføljen 
I januar 2019 kunngjorde TrønderEnergi og Stadtweke München (SWM) at de blitt enige om å gjennomføre 
utbyggingen av prosjektene Frøya, Hundhammerfjellet, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet. SWM vil være 
majoritetseier med en andel i prosjektene på 70%. Samtidig opprettes et felleseid driftsselskap, TrønderEnergi 
Vind, der TrønderEnergi eier 51% og SWM eier 49%.  
 
Prosjektene bygges med 78 Vestas-turbiner med en samlet installert kapasitet på omlag 330 MW.  
 
I tillegg er en rekke vindkraftverk konsesjonsgitt, men enda ikke igangsatt. En oversikt finner du her.  

 
 
 

3. Utdrag fra samfunnsdebatten i høringsperioden med grunnlag i NVEs 

høringsdokument. 

Forholdet til Grunnlovens paragraf 112 har vært framme i mediabildet, hvor det blant annet heter at enhver har 
rett til «en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Loven sier videre at naturens ressurser «skal 
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Tidligere 
direktør for Domstolsadministrasjonen i Norge, Tor Langbach, viser i artikkelen «Hvem eier egentlig Frøya» 
(Adresseavisen 18.05.19) hvordan dette går rett inn i kjernen av det Frøya kommune og frøyværingene er opptatt 
av i sin motstand mot vindkraftutbyggingen. Langbach viser til at lovparagrafen også inneholder noe mer, nemlig 
at folk har rett til kunnskap om «virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen». Dette er et prinsipp 
som er «lagt inn i vår viktigste lov i selveste kapitlet om menneskerettigheter, som en del av Norges 
konstitusjon!», påpeker Langbach. I Melhus kommune har vi i klima og miljøundervisningen i skolene forklart 
elevene betydningen av forsterkningen i siste del av grunnlovsparagrafen da den ble flyttet over i 
menneskerettighetskapittelet. Nytt tredje ledd i § 112 lyder: «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som 
gjennomfører disse grunnsetninger». 
 

https://www.vindportalen.no/Vindportalen-informasjonssiden-om-vindkraft/Vindkraft/Vindkraft-i-Norge/Vindkraftutbygging-i-Norge


Industrielle effekter? Rammeplanen beskriver i liten grad den industrielle effekten av landvind1. Daglig leder i Agri 
Analyse, økonomen Christian Anton Smedshaug, peker i en artikkel på at grønne avgifter ikke følges opp av en 
industriell plan. Han viser til at Norges landvindsatsing har minimal industriell effekt. Her har Norge verken 
patenter, industri eller primærkapital til utviklingen. I tillegg må det bygges omfattende vegnett for tunge 
kjøretøy, slik at installasjoner på mange titalls tonn kan plasseres på åsrygger og fjellområder. Vegene lages med 
gravemaskiner, dumpere, borerigger med mer, som importeres akkurat som vindmøllene. Og nesten hvert av 
disse anleggene er større enn de største enkeltinvesteringene i norsk industri. Det største anlegget på Fosen 
koster mellom ti og tolv milliarder kroner. Landvind er for tiden subsidiert med 15 øre/kWh i 15 år fra prosjektene 
kommer på nettet. Og det hurtig-utbygges nå fram til 2021 – når ordningen opphører. Da vil verdien av subsidiene 
utgjøre om lag 25 milliarder kroner2. Smedshaug mener satsingen er nær uforståelig idet Norge kanskje har 
verdens beste energisystem med nok vannkraft som har en produksjonskostnad på om lag fem øre per kWh. 
Resten er nettkostnader, fortjeneste og skatter. Riktignok vil elektrifiseringen av Norge kreve økt produksjon, men 
dette kan ifølge Smedshaug tas gjennom forbedring på eksisterende vannkraftverk, utbygging av mindre 
vannkraftverk, energieffektivisering, solenergi samt havvind. 
 
Investeringer i kraftforsyning. Et sentralt problem ifølge Smedshaug er at de årlige investeringene i kraftforsyning 
har løpt løpsk på grunn av den store vindkraftutbyggingen. Med ny landvind får vi stadig nye kostnader på 
overførings- og sentralnett. Dette utgjorde i 2018 40 milliarder kroner bare til kraftforsyning – eller knapt det 
dobbelte av totale industriinvesteringer samme år. Disse kostnadene havner hos norske forbrukere og norsk 
næringsliv, påpeker Smedshaug, som allerede opplever økte strømpriser og nettleiepriser på grunn av de stadige 
utbyggingene av kabler til kontinentet. Og skal kraftinvesteringene lønne seg, må det bygges nye kabler til EU for 
å øke overføringskapasiteten. Slik stiger kostnadene ytterligere, samtidig som industrien over tid risikerer høyere 
kraftpriser. Etablering av ny kraftforedlende industri blir dermed stadig vanskeligere – og skjer jo også i liten grad. 
 
Smedshaug er opptatt av at vi gjennom Acer (felles europeisk energimarkedspakke, kraftutvekslingssamarbeid for 
handel med strøm mellom land) kobler ett av verdens beste fornybare kraftsystemer sammen med ett av de 
svakeste, som er sterkt avhengig av fossil energi. Dette mener han medfører økte kostnader i husholdningene, 
svekket industrisatsing, høy import og ødelagt natur – uten at det gjør nevneverdig positiv forskjell i EU. Vårt til nå 
eksporterbare overskudd utgjør 0,3 prosent av EUs forbruk. Smedshaug peker på at verdikjedene ikke henger 
sammen, og at vi nå bruker import av varer og tjenester framfor egen utvikling, og er pionerer på import av 
utenlandske verdikjeder framfor å utvikle våre egne. Konsekvensen er et Norge som ikke blir omstilt, men som 
derimot blir stadig mer oljeavhengig.  
Faren, mener han, er at verdens beste kraftsystem blir brutt ned til det ugjenkjennelige av aktører som 
optimaliserer utelukkende til egen fordel, mens systemet totalt sett fungerer stadig dårligere. I et slikt lys er det 
interessant at Tor Langbach kalte sin artikkel «Hvem eier egentlig Frøya?». 
 
Mer enn nok strøm. Statkraft, ved kommunikasjonssjef Torbjørn Steen, påpeker at Norge har mer enn nok strøm 
til å møte elektrifiseringsbølgen med de vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon. Statkraft er et av 
verdens største kraftselskaper innen fornybar energi og en stor og viktig vindaktør i Norge. Statkraft ser at Norge 
vil få et betydelig kraftoverskudd i årene framover. Irene Meldal, som er kommunikasjonssjef i Statnett, skriver i 
en epost til NRK at deres analyser samsvarer med Statkraft sine. De er enige om at det bygges ut nok 
kraftproduksjon i Norge til å dekke forbruket, selv med mer elektrifisering i lang tid fremover. 

                                                           
1 TrønderEnergi vil fremover sammen med Stadweke Munchen drifte prosjektene Frøya, Hundhammerfjellet, 
Stokkfjellet og Sørmarkfjellet gjennom et felleseid driftsselskap. Dette vurderes å kunne gi industrielle effekter på 
sikt. 

2 I avtalen med Sverige er det satt en målsetning om å bygge ut tilsammen 28,4 TWh innen 2020, hvor Norge har ansvaret for å 

finansiere nesten halvparten. Det er derimot ikke satt begrensninger på hvor produksjonen skal bygges ut. Produksjonen vil 
derfor bli bygd i det landet hvor det er billigst å bygge, og av den produsenten som kan selge sertifikatene sine til den laveste 
prisen. Inntil 2015 gikk de fleste sertifikatpenger til svenske anlegg. Per april 2016 var 13,1 TWh bygd i Sverige og 2,4 TWh i 
Norge, av ialt 15,5 TWh. (rådmannens anmerkning). 

Grønne sertifikater er omdiskutert. Blant annet hevdes det at resultatet blir et kraftoverskudd som vil bli eksportert til Tyskland 
og Storbritannia. Regjeringen ønsket i 2016 å fastholde systemet til 2021, for deretter la markedet bestemme priser. Prisen var 
til å begynne med 20 øre/kWh, men falt til 14 øre i 2015, og videre til 5 øre i 2016/2017. Sverige planlegger å fortsette til 2030, 
med et mål om 18 TWh utbygd kapasitet. (rådmannens anmerkning). 



 
Vindkraft kan erstattes. NTNU har beregnet at vindkraft på land (under utbygging og planlegging) kan erstattes 
ved rehabilitering og reduksjon av tap i eksisterende vannkraftanlegg. Harald Kjelstad, tidligere leder av Siva, 
Selskapet for industrivekst, peker i en artikkel i Adresseavisen 5. august på at potensialet for energiøkonomisering 
er stort, og at vi også må redusere vårt totale forbruk av jorda sine ressurser. Han peker på noen faktorer som 
åpnet for «forretningsdrift basert på salg av våre felles verdier», som f.eks.: 
 

- Sterk subsidiering av småkraft og vindkraft gjennom grønne sertifikat, men enda mer gjennom 

økning av nettleie for å bygge kraftlinjer til vindkraftanleggene. 

- Lav skattlegging uten grunnrente for utnytting av vår felles natur. 

- Svak lovgivning, ikke vern mot spekulanter slik vannkraft-lovene ble utformet tidlig i forrige 

århundre. 

- Store fullmakter i NVE. 

- Store kapitalmengder i Europa, spesielt fra pensjonsselskap, på jakt etter nye 

infrastrukturinvesteringer i et «ferdig utbygd Europa». 

Kunnskapen om virkning og konsekvenser. Kjelstad peker i samme artikkel som nevnt over på at kunnskapen om 
vannkraft er stor i Norge. Før norsk oljealder var vi industrielt også ledende i verden på fornybar kraft. Kunnskap 
om vindkraft har derimot vært lav, også hos politikere. Derfor tok det mange år før folk forsto hva som var på 
gang. Først når de store utbyggingene brått startet opp i fjor og første halvår i år, gikk det opp for folk hva som 
skjedde, mener han. Han peker på at noen var klar over dette. Han mener NVE, Olje- og energidepartementet, 
investorene og energiselskapene visste at: 

- det skulle bygges milevis med brede veger gjennom store skjæringer og høye fyllinger, gjennom 

punkterte myrer, med store utslipp av metan, en drivhusgass 20 ganger verre enn CO2,  

- det skulle planeres en halv fotballbane for oppstilling av hvert turbintårn, hvert fundament med 

opp mot 1000 tonn betong og 50 tonn stål, 

- tårnene skulle bli mye høyere enn i konsesjonssøknadene, 

- turbindiameter skulle økes til kanskje mer enn 150 meter, 

- hver turbin skulle dekke et areal både horisontalt og vertikalt på nærmere 20 dekar, 

- i dette luftrommet skulle det dø mengdevis av fugler og insekter, 

- iskasting skulle avskjære folk og dyr fra å bevege seg trygt mellom turbintårnene 

- de visste om støy og lavfrekvente bølger,  

- om skyggekasting av sollys 

- vingene må utstyres med blinkende lys for å varsle luftfarten, 

- turbinvinger laget av komposittmateriale vil være spesialavfall etter 20 år, 

- erosjon av overflata starter ved første omdreining i vårt tøffe klima, og at denne erosjonen fører til 

utkasting av karbonfiber og mikroplast som går inn i det levende kretsløpet i naturen, 

- virkningsgraden faller fra første omdreining, 

- overføringstapene til markedene på kontinentet, 

- med den ustabile vindkraften må annen kraftproduksjon kjøres med andre variasjoner enn det som 

var forutsatt 

Kjelstad peker på at dette er det største inngrepet i norsk natur noen gang, og at i motsetning til alle andre 
inngrep er disse massive inngrepene irreversible. 
 
Skeptiske bransjeorganisasjoner. Bransjeorganisasjonene Norwea og Energi Norge er viktige talsorganisasjoner 
for energibransjen. Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien uttaler at de mener rammeplan for 
vindkraft bør revurderes, og minner om at kraftbransjen aldri etterspurte en slik plan. «Næringen etterspurte aldri 
en nasjonal ramme for vindkraft og vi var kritiske til ideen da dette kom opp i forbindelse med energimeldingen i 
2016. Vi tror ikke en slik plan bidrar til å realisere de beste prosjektene», sier Knut Kroepelien i en pressemelding. 



Vindkraftforeningen Norwea har uttalt at det kanskje ikke har så stor betydning om det kommer en rammeplan 
eller ikke, ifølge nettavisa Europower. 
 
Utenlandskabler som drivere? Hogne Hongset, tidligere spesialrådgiver i LO-forbundet Industri Energi stiller i en 
kronikk i Adresseavisen 10.august 2019 spørsmål om virkningen av utenlands-kabler. Nye kabler til Tyskland og 
England vil nå øke kapasiteten ut av landet med ca. 45 prosent. Både vannkraft- og vindkraftbransjen vil at 
kabelprosjektet North Connect også skal få konsesjon.  De nye kablene koster 15-18 milliarder kroner, og Hongset 
viser hvordan disse skal finansieres gjennom «flaskehalsinntekter». Det er inntekter som kabeleieren, Statnett, 
kan hente inn gjennom å handle toveis i kablene. Strømprisene i EU varierer kontinuerlig, og er gjennomgående 
lavest om natten. Fordi vi kan styre vannkraften, kan Statnett importere om natten og eksportere om dagen. Slik 
kan Statnett tjene inn kablene. Noe overskudd å snakke om blir det ikke, men dette er heller ikke det viktigste for 
kraftselskapene, ifølge Hongset. Han mener deres interesse ligger i at stadig nye kabler driver strømprisen videre 
opp i Norge. Og det er her i landet kraftselskapene selger strømmen de produserer. Gjennom grønne sertifikater 
må så alle husholdningene fram til 2035, ifølge Hongset bidra med flere titalls milliarder kroner til subsidiering av 
vindkraft. Sammen med stigende strømpriser fra kablene og redusert produksjonskostnad for stadig høyere 
turbiner, nå opp mot 250 meter høye, har subsidiene gjort vindkraft lønnsomt for entreprenører som utvikler 
prosjekter, og som så selger den til utenlandske interesser, gjerne før de er realisert. Hongset hevder at til nå er i 
snitt 90 prosent av vindkraftverkene solgt til utenlandske interesser, som drar nytte av de subsidiene han mener 
norske husholdninger må betale inn i form av tillegg i strømprisen. 
 
Reduserte CO2-utslipp i utlandet? Hongset peker i samme artikkel på at vi de siste ti årene har eksportert i snitt 
ca. 10 Twh per år, og hans påstand er at vindkraftbransjen prøver å gi vindkraft på land i Norge et positivt 
«klimastempel». Fordi vi har kraftoverskudd fra før, fører all ny vindkraft til økt krafteksport. Denne økte 
eksporten hevder så bransjen gir tilsvarende reduksjon i produksjon av fossil energi i EU. Hongset hevder at ingen 
har klart å dokumentere denne effekten, heller ikke NVE. Han viser til at Ellen Hambro, direktør i 
Miljødirektoratet, fikk spørsmål om hvorvidt økt eksport av fornybar energi fra Norge vil gi reduserte CO2-utslipp i 
utlandet. Svaret var dette, via Hambros rådgiver: «Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og meg bekjent har 
ingen i eller utenfor Norge gjort grundige vurderinger av problemstillingene du reiser». Professor i 
samfunnsøkonomi ved NTNU, Anders Skonhoft, har omtalt klimaeffekten som «neglisjerbar». Ifølge Skonhoft 
nøytraliseres også økt eksport klimamessig fordi vi er tilknyttet EUs klimakvotesystem ETS. 
 
Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV GL hevder i en artikkel i Aftenposten 6. september 2019 at 
skal verden nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen, trenger vi utbygging av vindkraft i enorm skala.  DNV GL er et 
internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Selskapet er eid av Stiftelsen Det Norske Veritas. 
Alternativet til vindkraft er ifølge Alvik en energiomstilling som går for sakte til å redde verden fra de ødeleggende 
konsekvensene en varmere klode fører med seg. Han mener Norge må bidra med mye mer landbasert vindkraft 
for at verden skal nå klimamålene.  DNV GL utarbeider årlig en rapport, Energy Transition Outlook, med 
perspektiv på framtidens energibehov og hvordan målene vil bli dekket. Han peker på at funnene i årets rapport 
er nedslående. Selskapets energimodell og analyse viser, ifølge Alvik, at vi er på stø kurs mot 2,5 graders 
oppvarming.  Han peker på at for å nå klimamålene kreves en rekke ekstraordinære tiltak, inkludert en mye 
raskere overgang til fornybare energikilder enn det vi ser i dag. Alvik ser at entusiasmen for landbasert utbygging 
her i Norge er på veg ned. Han viser til at olje- og energiministeren nylig varslet at vilkårene for vindkraftutbygging 
skal strammes inn. Det mener Alvik er synd. Han mener den fornybare energien fra havvind vil komme for sent og 
blir for liten til å nå klimamålene. Han peker på at i Europa alene trengs 350 gigawatt vind allerede i 2030. Det 
tilsvarer 60.000 5-megawatt vindturbiner på land og 5000 12-megawatt vindturbiner til havs. Og da hevder han at 
vi fremdeles ender på 2,5 grader. Vi har et enormt vindkraftbehov i Europa, påpeker Alvik, og da spesielt Tyskland 
og Storbritannia, som følge av gradvis utfasing av fossile energikilder. Nylig ble det kjent at Enova går inn med 2,3 
milliarder kroner i støtte til byggingen av verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. At staten går inn 
med betydelige midler, er et veldig viktig og tydelig signal om at vind skal satses på. Men støttebeløpets størrelse 
er også en påminnelse om at teknologien fortsatt er i startgropen og trenger støtte. Alvik peker på at Norge er en 
del av det globale energisystemet, og at bidrag fra alle land er viktig. Vindkraften som installeres, vil ifølge Alvik 
primært gå med til å erstatte europeisk kullkraft, han hevder at innen 2030 vil 500 millioner tonn årlige CO2-
utslipp fra kullkraftverk i Europa forsvinne, gitt at vi klarer å installere den nødvendige vindkapasiteten. Alvik 
peker på at det også er viktig at vi tar miljøhensyn når vi skal bygge ut vind, og viser til at vindkraft på land må 



bygges ut der det allerede finnes nedbygde områder. Prosjektene må ifølge ham legges til steder hvor det er lavt 
konfliktnivå knyttet til utbygging. 
 
EUs klima- og energikommisær Miguel Arian Canete viser i et intervju i Aftenposten 06.09.19 til at EU i høst 
sannsynligvis vil vedta mål om null utslipp innen 2050. Bildet vedrørende CO2-utslipp er komplekst, og han 
synligjør enn annen type utfordring.  For å nå målet om å bli karbonnøytrale innen 2050, må CO2 fra industrien 
fanges, og den må lagres under Nordsjøen, ifølge ham. 20 prosent av EUs klimagassutslipp kommer fra industrien. 
En fjerdedel av disse igjen kommer fra prosessindustrien, produksjon av sement og stål – dette tilsvarer det alle 
verdens fly slipper ut. Av ulike årsaker betraktes det som utenkelig at disse industriene vil klare null utslipp i løpet 
av de neste tiårene. Derfor må, ifølge Canete, CO2 fanges. Deler av norsk sokkel betraktes som en trygg 
lagringsplass for CO2. I løpet av neste år skal den norske regjeringen bestemme om det skal investeres i fullskala 
fangstanlegg enten på Klemetsrud utenfor Oslo eller ved NORCEMs sementfabrikk i Breivik – eller begge steder. 
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sa på CO2-fangstkonferansen i Oslo 5.september 2019 at i tillegg til 
politisk støtte fra EU, er det viktig at flere land står klare til å bygge. EU-kommisær Miguel Canete sa at EU ikke vil 
ha noe valg. Han lovet full politisk støtte. Oljeselskapene Shell, Total og Equinor er i full gang med å planlegge 
både transport, mottak og permanent lagring av fanget CO2 på norsk sokkel.  
 
Rådmannen belyser ikke her metanproblematikken, eller Norges og andre lands oljeutvinning eller oljeleting som 
del av CO2-problematikken.  
 
Negativ klimaeffekt i torvmyr. Store deler av området i Indre Sør-Trøndelag som berøres av vindkraftutbyggingen 
er torvmyr. NTNU Vitenskapsmuseet har i en publisert artikkel av Anders Lyngstad og Hans K. Stensøien vist 
hvordan vindkraftutbygging i torvmyr kan gi negativ klimaeffekt. Her innebærer vindkraft et tapsprosjekt for 
naturmangfold og klima. De peker på at NVE ikke har vurdert klimamessige konsekvenser av inngrep i naturtyper 
som inneholder mye karbon i jordsmonnet, som myr og våtmarker. Hvis landbasert vindkraft skal være 
klimamessig på plussiden, må dette karbonet forbli i jorden. I sin temarapport om klimaavtrykk, som ligger til 
grunn for den nasjonale rammen, skriver NVE at arealbruksendring (det vil si ødeleggelse) av visse typer jord nok 
vil kunne gi klimagassutslipp. Men de skriver også ifølge Vitenskapsmuseet at «NVE er ikke kjent med at det er 
gjort undersøkelser av klimagassutslipp fra bearbeiding av jordsmonn i forbindelse med anleggsarbeid ved 
bygging av vindkraft». Vitenskapsmuseet peker på at dette er feil. Konsekvenser av myrødeleggelse i kjølvannet 
av vindkraftutbygging har vært studert i mange år. Britiske vindkraftutbyggere har estimert karbonutslipp for sine 
prosjekter i lang tid, basert på åpent tilgjengelige statistiske modeller. En sentral konklusjon er at vindkraftverk på 
torvmark ofte ikke vil redusere klimagassutslipp, og at utbygginger i intakte myrområder må unngås helt. 
 
 

4. Metodekritikk  

Rådmannen har i sin saksutredning sett på noen av metodeproblemene beskrevet i Miljødirektoratets og 
Riksantikvarens innspill til eksklusjonsrunde 3 (områder som bør tas ut av planen) i arbeidet med Nasjonal ramme 
for vindkraft (rapport M-1262/2019). Her beskrives utfordringer knyttet til: 
 

- skala/målestokk 

- relevant konfliktnivå og bruken av innsigelsesrundskrivet T-2/16 om nasjonale og vesentlige 

regionale interesser på miljøområdet 

- usikkerhet 

- datagrunnlag og kartverktøy 

- det som ikke er vurdert 

Det vises i rapporten til at man ender med vurderinger og problemstillinger med et mer usikkert datagrunnlag 
enn ved mer lokale problemstillinger. Rundskrivet T-2-16 tar utgangspunkt i en helt annen skala enn hva 
rammeplanen krever. At det er en betydelig usikkerhet i den leverte analysen følger av utgangspunktet:  
 



- Samlet gjennomgang av hele landet og vurdering av en utbyggingstype der det ikke finnes mye 

erfaring fra bygging og drift under norske forhold. 

- Eksisterende miljødata som er samlet inn og systematisert for helt annen bruk. 

- Manglende mål på fremtidig utbyggingsvolum.  

Hovedelementene av usikkerhet er usikkerhet i datagrunnlaget, usikkerhet i verdisettingen, usikkerhet i vurdering 
av påvirkning/sårbarhet, samt skjønnsmessig sammenstilling av delområder til arealer med flere tema. Selv om 
den totale datamengden er stor ble det tidlig klart at mye er lite egnet for analyser i den målestokken som er 
aktuell her, først og fremst på grunn av skjevfordeling av kartleggingsinnsats og mangel på representative data.  
 
 
 
 

5. Case på konsesjonsnivå: Brungfjellet. 

Rådmannen belyser i vedlegg 4: sentrale momenter som hører hjemme i en konsesjonsbehandling gjennom 
høringsuttalelsen fra Utviklingsseksjonen knyttet til sak 12/6277 «Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus 
kommune.» Utviklingsseksjonen i Melhus kommune hadde ansvar bl.a. for overordnet samfunnsplanlegging og 
miljø. Uttalelsen belyser områdene naturmangfold, forurensning, kulturminner og kulturmiljøer, visualisering, 
ferdsel, reiseliv og turisme, klima, energi og samfunn. Konklusjonen synliggjør hvilke verdivalg denne typen saker 
reiser.  
 
 

6. Fylkeskommunens vedtak i høring om rammeplan 

Regionalt har Trøndelag fylkeskommune ved Fylkestinget 12. juni vedtatt å si nei til forslaget fra NVE til ny 
nasjonal ramme for vindkraft: «Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på land 
og er innstilt på å påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag». Fylkeskommunen 
påpeker at Trøndelag allerede har tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som er konsesjonsgitt og 
utbygd. 
 
 

7. Konsekvenser for folkehelse 

Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer «Folkehelsa i Melhus kommune» (2017) 
identifiserer tilgang på rekreasjons- og friluftsområder som en viktig indikator for å oppnå fysisk aktivitet, stillhet 
og livskvalitet (Public Health England 2014 i Folkehelsepolitisk rapport 2015 Indikatorer for det tverrsektorielle 
folkehelsearbeidet, Folkehelsedirektoratet). Nærhet til naturområder bidrar til mindre stress, bedre mental helse 
og økt levetid på tvers av sosiale skillelinjer. 

 
Det ligger viktige lokale og regionale friluftsområder innen utredningsområdene som ikke framkommer 
tilstrekkelig i nasjonale kartbaser, eller i utredningsarbeidet. Det er i et folkehelseperspektiv viktig at befolkningen 
har relativt uberørte naturområder innen kort reiseavstand, noe som også reduserer transport og bidrar til 
mindre klimagassutslipp.. 
 

8. Konsekvenser for klima og miljø 

Saken utfordrer vår evne til dybdeforståelse, det å se klima- og miljøutfordringene i sammenheng. Verden står 
overfor klimaendringer som truer natur og økosystemer. Klima truer naturmangfold, men tap og forringelse av 
leveområder er i dag den største trusselen mot artsmangfoldet. Naturen gir mennesket helt nødvendige 
økosystemtjenester. Klimaendringene og tapet av naturmangfold er to utfordringer som må løses i fellesskap, ikke 
på bekostning av hverandre. Perspektivene er både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale. Den 6.mai i år 
ble FNs Naturpanel sin rapport om naturmangfold offentliggjort. Den slår fast at 85 % av verdens våtmarker er 



tapt, urørt natur på land og i havet er halvert de siste 50 årene, en million arter (av ca. 8 millioner arter) er 
utrydningstruet. Tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt. 
Rapporten gjør rede for tilstanden til naturen og hvilke viktige funksjoner naturmangfoldet har for menneskers 
livsgrunnlag. I tillegg viser rapporten hva som er de viktigste påvirkningsfaktorene og hvilke endringer som må til 
for å snu utviklingen. Dette innebærer at vi må tenke annerledes om bruken av urørt natur i Norge, og vi må se 
naturmangfoldkrisen og klimakrisen i sammenheng. 
 
Noe av hovedproblemet er at mens naturen bidrar med mer mat, energi og materialer enn noensinne, går 
utnyttelsen i økende grad på bekostning av naturens evne til reproduksjon og dermed livsviktige bidrag i 
framtiden, som regulering av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og livsviktige medisiner med utgangspunkt i 
verdifulle arter.  
 
I 2018 la FNs Klimapanel fram en spesialrapport om virkningene av klimaendringene ved 1,5 grads oppvarming, og 
beregninger av hvor mye utslippene må reduseres for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Utslippene av 
drivhusgasser er dobbelt så høye som i 1980, og har gitt en gjennomsnittlig global temperaturøkning på omtrent 
1,0 grader i forhold til før-industrielle nivåer. Dette påvirker allerede naturen på alle nivåer fra gener til 
økosystemer. 
 
Utvikling av fornybar energi er del av løsningen på disse samlede utfordringene, forutsatt at den er bærekraftig. I 
2018 ble det bygget ut like mye ny fornybar energi som året før, 177 GW, melder Det internasjonale energibyrået 
(IEA). Det er første gang siden 2001 at det ikke var økning i veksten fra året før. 177 GW er bare 60 prosent av 
nivået som er nødvendig hvis verden skal kunne nå målene i Paris-avtalen. Det må opp på 300 GW i gjennomsnitt 
fram mot 2030. Langsiktige og forutsigbare rammevilkår samt integrering av fornybar energi i kraftsystemet vil 
avgjøre, ifølge IEA. Med utgangspunkt i de nevnte negative konsekvensene vindkraftutbygging har for natur- og 
artsmangfold, må veksten i fornybar energiproduksjon utvikles med utgangspunkt i andre energikilder i 
kombinasjon med energiøkonomisering.  
 
 

Rådmannens vurdering og konklusjon: 
Utdraget fra samfunnsdebatten om planen viser at en rammeplan som i utgangspunktet skulle virke avklarende 
og konfliktdempende, har hatt motsatt virkning. I stedet er konsekvenser og sammenhenger belyst som NVE ikke 
har tatt høyde for eller prioritert i sin vurdering.  
 
Vindkraftverk er i dag blitt en plasskrevende industriutbygging som ofte planlegges i områder som fra før er lite 
påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Spørsmålet er om disse områdene innehar verdier som er uforenlig 
med utbygging, og hvordan industriutbyggingen påvirker området totalt sett, gjennom irreversible inngrep. 
Utbygging av landbasert vindkraft som fornybar energikilde må sees ut fra et samlet miljø- og klimaperspektiv, 
både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 97 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er pekt 
ut som velegnet for vindkraft på land i nasjonal ramme. Kommunene er samlet sterkt negative til rammeplanen. 
 
For Melhus kommune, som for de andre kommunene, er utfordringen at vi må lese en nasjonal rammeplan for 
vindkraft på land med lokale briller nettopp på prosjektnivået, med «konsesjonsblikket». Analysene i 
rammeplanen er gjort i en overordnet målestokk. Rådmannen har i sin vurdering sett på noen av 
metodeproblemene beskrevet i Miljødirektoratets og Riksantikvarens innspill til eksklusjonsrunde 3 i arbeidet 
med rammeplanen (jf. pkt. 4 i saksframlegget). Det vises i rapporten til at man ender med vurderinger og 
problemstillinger med et mer usikkert datagrunnlag enn ved mer lokale problemstillinger.  
 
Det som ikke er vurdert av Miljødirektoratet eller Riksantikvaren er avveining mellom miljøkonflikter på den ene 
siden og produksjonsforhold, kostnader og nettsituasjonen på den andre. Denne vurderingen er i dette arbeidet 
gjort til NVEs selvstendige ansvar. Klimaeffektene av vindkraftutbygging krever i seg selv en bred og kompleks 
analyse som ikke dekkes av noe oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i denne saken. Det synes å være en 
svakhet. 
 



NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land har heller ingen analyse av den effekten 
energiøkonomisering har som et alternativ til de naturødeleggelsene som følger av denne typen kraftproduksjon. 
 
Rådmannen konstaterer at den anbefalte utbyggingen av vindkraftverk i den sørlige delen av kommunen vil 
berøre viktige miljø- og landbruksverdier hvor skog og utmark er knyttet til svært viktige interesser. Disse vil vi 
miste ved en omfattende industriutbygging, slik det legges opp til. Dette er verdier som inngår i kommunens 
merkevarebygging som bosteds- og næringskommune. Området fra Reinsfjellet ned i Gauldalen og ut på Hølonda 
omfatter i sin helhet nedbørsfeltene til Gaula og Svorka som er varig vernet mot kraftutbygging. Friluftslivs- og 
rekreasjonsinteressene er av regional verdi. Natur- og kulturverdier i landskapet er godt dokumentert og av høy 
verdi. Her inngår også drikkevannskilder og viktige grunnvannsbassenger.  
 
Området ved Brungfjellet og Flåmarka har kommunestyret avklart at ikke er aktuelt for vindkraftutbygging som 
del av tidligere konsesjonssøknad. Den ligger imidlertid ennå til behandling hos NVE.  Vedlegg 4 tydeliggjør den 
samme utfordringen knyttet til overordnet verdivalg som rammeplanen utfordrer oss på. En god intensjon også 
den gang, med føringer i Fornybardirektivet og EØS-avtalen, gir gjennom høring kunnskap hvor konsekvensene 
ikke synes bærekraftige.  
 
Melhus kommune har bidratt til fornybar energi gjennom kraftutbygging i Lundesokna og Vigda. 
Næringsgrunnlaget for lokalsamfunnene i områdene definert i rammeplanen er basert på 
landbruk/utmarksnæring og turisme/rekreasjon, og det er et stort potensiale i å videreutvikle dette. 
 
Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn, som innspill til høringen, at Melhus kommune er avvisende til at det 
skal etableres vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune. 
 
 
Vedlegg:  

1. Høringsbrev fra OED, med utvidet frist 1. oktober. 

2. NVE Rapport 2019-12 Nasjonal ramme for vindkraft. 

3. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til ekslusjonsrunde 3. 

4. Høringsuttalelse fra Utviklingsseksjonen sak 12/6277. 

 
 
 
 
Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: 
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