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Saksframlegg høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft - fra Selbu 
kommune 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Selbu kommune viser til høringen om Nasjonal ramme for vindkraft, og sier nei til å 

avse mer areal til storskala vindkraftutbygging i kommunens utmarksområder.  
2. Selbu kommune mener Selbu allerede har etablert en betydelig produksjon av fornybar 

energi, i form av vannkraft, samt Stokkfjellet vindkraftverk som er under bygging. 
3. Selbu kommune mener det ikke er ønskelig med mer arealkrevende storskala 

vindkraftverk enn Stokkfjellet vindkraftverk, som blir etablert på et betydelig areal i 
kommunens høyereliggende utmarksområder. 

 
 
 

Behandling i Formannskapet - 27.08.2019  
Forslag fra O.E. Aashaug til nytt pkt. 4 og 5 
4. Selbu kommunestyre mener det må legges stor vekt på uttalelser fra lokale myndigheter når 
konsesjon på utbygging av vind- og vannkraft blir behandlet. 
 
5. Selbu kommune mener utbygging av vind- og vannkraft bør gi inntekt til lokalsamfunn og 
kommune. Skattereglene for vannkraftanlegg må ikke svekkes ytterligere i kommunes disfavør, 
og skattereglene for vindkraft må gjennomgås med sikte på å sikre vertskommunenes faste 
skatteinntekter. 
Uten en positiv holdning fra lokalsamfunnet vil det bli meget vanskelig å få gjennomføre flere 
utbyggingsprosjekt. 
Vi håper det oppnevnte ekspertutvalget (sanderud-utvalget) legger dette tilgrunn. 
 
Votering: Rådmannens innstilling og forslaget fra O.E.Aashaug vedtas. Enst. 
 
 



Innstilling i Formannskapet - 27.08.2019 
Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende  
 
V e d t a k: 
 
1. Selbu kommune viser til høringen om Nasjonal ramme for vindkraft, og sier nei til å avse 

mer areal til storskala vindkraftutbygging i kommunens utmarksområder.  
2. Selbu kommune mener Selbu allerede har etablert en betydelig produksjon av fornybar.

 energi, i form av vannkraft, samt Stokkfjellet vindkraftverk som er under bygging. 
3. Selbu kommune mener det ikke er ønskelig med mer arealkrevende storskala 

vindkraftverk enn Stokkfjellet vindkraftverk, som blir etablert på et betydelig areal i 
kommunens høyereliggende utmarksområder. 

4.  Selbu kommunestyre mener det må legges stor vekt på uttalelser fra lokale myndigheter 
når konsesjon på utbygging av vind- og vannkraft blir behandlet. 

5.  Selbu kommune mener utbygging av vind- og vannkraft bør gi inntekt til lokalsamfunn 
og kommune. Skattereglene for vannkraftanlegg må ikke svekkes ytterligere i kommunes 
disfavør, og skattereglene for vindkraft må gjennomgås med sikte på å sikre 
vertskommunenes faste skatteinntekter. 
Uten en positiv holdning fra lokalsamfunnet vil det bli meget vanskelig å få gjennomføre 
flere utbyggingsprosjekt. 
Vi håper det oppnevnte ekspertutvalget (sanderud-utvalget) legger dette tilgrunn. 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 27.08.2019  
Votering: Formannskapets innstilling vedtas. Enst. 

Vedtak i Kommunestyret - 27.08.2019 
1. Selbu kommune viser til høringen om Nasjonal ramme for vindkraft, og sier nei til å avse 

mer areal til storskala vindkraftutbygging i kommunens utmarksområder.  
2. Selbu kommune mener Selbu allerede har etablert en betydelig produksjon av fornybar.

 energi, i form av vannkraft, samt Stokkfjellet vindkraftverk som er under bygging. 
3. Selbu kommune mener det ikke er ønskelig med mer arealkrevende storskala 

vindkraftverk enn Stokkfjellet vindkraftverk, som blir etablert på et betydelig areal i 
kommunens høyereliggende utmarksområder. 

4.  Selbu kommunestyre mener det må legges stor vekt på uttalelser fra lokale myndigheter 
når konsesjon på utbygging av vind- og vannkraft blir behandlet. 

5.  Selbu kommune mener utbygging av vind- og vannkraft bør gi inntekt til lokalsamfunn 
og kommune. Skattereglene for vannkraftanlegg må ikke svekkes ytterligere i kommunes 
disfavør, og skattereglene for vindkraft må gjennomgås med sikte på å sikre 
vertskommunenes faste skatteinntekter. 
Uten en positiv holdning fra lokalsamfunnet vil det bli meget vanskelig å få gjennomføre 
flere utbyggingsprosjekt. 
Vi håper det oppnevnte ekspertutvalget (sanderud-utvalget) legger dette tilgrunn. 

 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har sendt på høring Nasjonal ramme for vindkraft. 
Selbu kommune er bedt om å uttale seg om den sonen som strekker seg inn over Selbus 
kommunegrenser. Denne dekker hele kommunen, med unntak av Draksten/Hannåvika lengst 
vest i Selbusjøen, nasjonalparken i øst, og videre over Neadalen til området øst for Stokkfjellet 
til Tydalsgrensen i sørøst. 
 

Vurdering 
Selbu kommune har allerede vedtatt Stokkfjellet vindkraftverk, og dette er under bygging på et 
betydelig areal av kommunens høyereliggende utmarksområder. Det er i tillegg søkt 
om konsesjon for vindkraftverk på Eggjafjellet i Klæbu/Selbu, selv om dette nå ligger på is etter 
at kommunestyret i Selbu sa nei til dette i februar 2014, og frarådet NVE å gi konsesjon for 
vindkraft i Eggjafjellet. 
 
Vindkraft av denne typen er en svært arealkrevende form for kraftproduksjon, sammenlignet 
med andre former for kraftverk, med anleggs-/driftsveier, sokkelarealene for turbinene samt 
avsperret sikkerhetssone. Det er ren energi vurdert opp mot klimautslipp, men samtidig går det 
tapt en del natur- og friluftsområder med biotoper for biologisk mangfold og landskap med 
opplevelsesverdier. Tilsvarende har sammenhengende naturområder en verdi i seg selv, både for 
friluftsliv/opplevelser, og som egnede områder for arealkrevende arter og biologiske korridorer 
vilt og andre arters utbredelse og vandring. 
 
Vindkraftanlegg som dette påvirker også vannforekomster og myr, gir skjæringer i terrenget og 
har negative effekter visuelt for både innbyggere, hyttegjester og andre tilreisende. I tillegg 
medfører turbiner en risiko for ytterligere tap av dyreliv ved kollisjon, herunder også trekkende 
arter som gjess og traner. Etablering og drift av vindkraftverk gir også forstyrrelser for sensitive, 
truede og viktige arter, som jaktfalk, hubro, hønsehauk og kongeørn, noe som blant annet kan 
føre til redusert reproduksjon. 
 
Kommunen vektlegger også at det er reindriftsinteresser i konflikt med deler av arealene, som  
Gåebrien sijte / Riast - Hylling reinbeitedistrikt og Saanti sijte / Essand reinbeitedistrikt. 
 
Kommunen kunne valgt å differensiere området til soner som er mer eller mindre egnet til mer 
vindkraftproduksjon etter våre vurderinger, men vurderer det dithen at det ikke er ønskelig med 
mer storskala vindkraftutbygging i utmarksområdene.  
 
En kunne eksempelvis skilt mellom høyfjell, fjell/ås og lavereliggende strøk. Dalstrøk og de 
lavest liggende arealene er allerede ekskludert («harde eksklusjoner») av NVE i kartet for den 
nasjonale rammen for vindkraft1. De høyest liggende arealene er allerede betydelig benyttet 
gjennom Stokkfjellet, og enda mer kan eventuelt bli benyttet gjennom utbygging av eventuell 
konsesjon på Eggjafjellet. Lavere i fjellet og på åsene er det både hyttefelt, skogsdrift, 
utmarksbeite, jaktinteresser og til dels jordbruk og boliger, noe som skaper mer konflikt og 
mindre støtte til utbygging.  
 
Det betyr ikke at kommunen samtidig sier nei til mer begrenset utbygging av enkelte 
vindturbiner på privat grunn, eller andre typer energiproduksjon, men det er ikke ønskelig med 
flere konsesjoner til storskala anlegg. 
 
Mer vindkraftutbygging vil heller ikke være i tråd med Sør-Trøndelag fylkeskommunes vedtak i 
2008 om fylkesdelplan for vindkraft, som fraråder landbasert eller kystnær vindkraft utenom et 

 
1 https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme  

https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme


utvalg områder nærmere kysten (i hovedsak vest for Trondheimsfjorden). Vedtaket ble fattet av 
fylkeskommunen basert på at disse områdene ble vurdert som de mest egnede områdene for 
vindkraft i daværende Sør-Trøndelag. Fylkeskommunen anbefalte derfor å avvente videre 
planlegging av vindkraft i øvrige deler av fylket. 
 
 
Konklusjon 
 
Selbu kommune viser til høringen om Nasjonal ramme for vindkraft, og sier nei til å avse mer 
areal til storskala vindkraftutbygging i kommunens utmarksområder. Selbu har allerede etablert 
en betydelig produksjon av fornybar energi, i form av vannkraft, samt Stokkfjellet vindkraftverk 
som er under bygging. Det ikke er ønskelig med mer arealkrevende storskala vindkraftverk enn 
Stokkfjellet vindkraftverk, som blir etablert på et betydelig areal i kommunens høyereliggende 
utmarksområder.
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