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Melding om vedtak Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land 

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, 
 

Behandling i Namdal regionråd - 02.09.2019 
Forslag fra daglig leder om korreksjon i punkt 4, første avsnitt: 
 
Namdal regionråd er bekymret for at kompensasjonene til kommuner som avstår verdifulle 
naturressurser til vann- eller vindkraftprosjekter (eiendomsskatt, naturressursskatt, 
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft), svekkes. 
 
Enstemmig vedtatt med daglig leders forslag til endring i punkt 4. 
 

Vedtak i Namdal regionråd - 02.09.2019 
1. Generelt  

Namdal regionråd henviser til høringsuttalelser fra berørte kommuner innenfor område 27 i 
Nasjonal ramme for vindkraft på land.  
 

2. Tidligere utredninger i område 27  
Det synes som NVE i Nasjonal ramme for vindkraft på land entydig har vurdert egnethet for 
produksjon av vindkraft. Det framstår merkelig for oss at det i område 27 fremmes forslag på et 
område der flere framlagte prosjekter tidligere er avvist.  
 

3. Endringer i konsesjonsvilkår  
Namdal regionråd er tilfreds med at det gjennomføres offentlige høringer og muligheter for 
innvirkning når konkrete prosjekter fremmes for konsesjonsbehandling. Vi finner det imidlertid 
uakseptabelt at konsesjonsvilkårene kan endres med godkjenning fra NVE uten medvirkning fra 
berørte kommuner. Jamfør utbygginga på Frøya der antall vindturbiner er redusert, mens høyden 
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på vindmøllene er kraftig økt uten at kommunen eller andre mulige høringspartner har fått uttale 
seg.  
 

4. Kompensasjon for avståelse av naturressurser  
Namdal regionråd er bekymret for at kompensasjonene til kommuner som avstår verdifulle 
naturressurser til vann- eller vindkraftprosjekter (eiendomsskatt, naturressursskatt, 
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft), svekkes. 
 
Oppmerksomheten om og motstanden mot pågående vindkraftprosjekter baserer seg i stor grad 
om beskyttelse av urørt og sårbar natur. De kommunene som tar belastninga med å gjennomføre 
utbygginger på vegne av storsamfunnet, må få kompensasjoner som samsvarer med denne 
belastninga. 
 
 
 
Vår ref. 2019/7290–2 bes oppgitt ved henvendelse. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ragnar Prestvik 
daglig leder Namdal regionråd 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
 
 
 
 


