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1. BAKGRUNN

Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE)ga i seksvedtakav28.juni2012
konsesjontilfølgendevindkraftanleggogkraftledningeri Snillfiordområdet:

Vindkraft:

Geitfielletvindkraftverkmedtilhørende132kVkraftledning.Konsesjonssøker
StatkraftAgderEnergiVindDA(SAEVind).Snillfiordkommune.
Svarthammaren/Pållifielletvindkraftverk.KonsesjonssøkerSAEVind.Snillfiord
kommune.
Remmafielletvindkraftverkmed tilhørende132kVkraftledning.
KonsesjonssøkerZephyrAS.Snillfiordkommune.
Frøyavindkraftverk.KonsesjonssøkerSareptaEnergiAS.Frøyakommune.
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Kraftledningsanlegg:

420 kV kraftledning Storheia-Trollheim. Konsesjonssøker Statnett SF.
132 kV/66 kV samordnet nettilknytning av vindkraftverk i Snillfiordområdet,
tilknytning av Svarthammaren/Pållifiellet og Frøya vindkraftverk.
Konsesjonssøker Trønder Energi Nett AS.

Følgende søknader ble avslått:

Heimsfiellet vindkraftverk med tilhørende 132 kV kraftledning. Konsesjonssøker
SAE Vind.
Geitfiellet vindkraftverk med tilhørende 132 kV kraftledning. Konsesjonssøker
Zephyr AS. Denne søknaden konkurrerte med søknaden fra SAE Vind.
Engvikfiellet vindkraftverk med tilhørende 132 kV kraftledning.
Konsesjonssøker Trønder Energi Kraft AS. Denne søknaden konkurrerte med
søknaden om Svarthammaren/Pållifiellet vindkraftverk fra SAE Vind.

NVE mottok 28 klager på vedtakene. NVE fant ikke grunn til å endre eller omgjøre sitt
vedtak, og sendte i brev av 30. november 2012 sakene over til departementet for
sluttbehandling.

NVE ga ved vedtak av 19. desember 2011 Trønder Energi Nett AS konsesjon til en ny
132 kV kraftledning mellom Fillan og Snillfiord. Ledningen skal sikre overføring av
kraftproduksjonen fra vindkraftverkene Frøya og Hitra II til Snillfiord
transformatorstasjon. NVE mottok to klager på konsesjonsvedtaket til kraftledningen
mellom Fillan og Snillfiord transformatorstasjon. NVE fant ikke grunn til å endre eller
omgjøre sitt vedtak og sendte i brev av 25. januar 2013 saken over til departementet for
sluttbehandling.

Klager på NVEs vedtak om konsesjon til Statnett SF til bygging og drift av ny 420 kV
kraftledning mellom Storheia og Trollheim er behandlet i eget vedtak.

2. KONKLUSJON

Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs konsesjoner til Geitfiellet,
Svarthammaren/Pållifiellet, Remmafiellet og Frøya vindkraftverk med tilhørende
kraftledninger. For Remmafiellet vindkraftverk trekkes den nordvestlige grensen for
planområdet sørover til kote 500 nord for Svartdalstjørna. Endringen reduserer
utbyggingsområdet med en vindkraftturbin tilsvarende mellom 2,5 og 4,5 MW.

Avslaget til Heimsfiellet vindkraftverk opprettholdes.
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Til sammen innebærer departementets vedtak at det gis konsesjon til
vindkraftprosjekter med en samlet installasjon på i underkant av 510 MW, tilsvarende
en årlig produksjon på om lag 1,4 TWh.

3. KLAGER PÅ DE RESPEKTIVE KONSESJONENE

Følgende har påklaget NVEs vedtak om konsesjon til Gei ellet vindkraftverk:

Vern Fosenhalvøya
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF)
Fosen Naturvernforening
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag (NST)
Norges Miljøvernforbund (NMF)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Organisasjonen Vern Naturarven
Jan Gunnar Opsal
Zephyr AS

Følgende har påklaget NVEs vedtak om konsesjon til Remma ellet vindkraftverk:

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Vern Fosenhalvøya
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag
Fosen Naturvernforening
Norges Miljøvernforbund
Norsk Ornitologisk Forening
Organisasjonen Vern Naturarven
Jan Gunnar Opsal
Naturvernforbundet i Orklaregionen (NO)
Marius Jomar Berg ved advokat Jon Reidar Aae.
John Øystein Berg.

Følgende har påklaget NVEs vedtak om konsesjon til Svarthammaren P° ellet
vindkraftverk

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Vern Fosenhalvøya
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag
Fosen Naturvernforening
Norges Miljøvernforbund
Norsk Ornitologisk Forening
Organisasjonen Vern Naturarven
Jan Gunnar Opsal
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Naturvernforbundet i Orldaregionen
- Frank I. Hansen

Edvin Olaussen
Natur og Ungdom (NU)

Følgende har påklaget NVEs vedtak om konsesjon til Fr a vindkraftverk:

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Vern Fosenhalvøya
Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag
Fosen Naturvernforening
Norges Miljøvernforbund
Norsk Ornitologisk Forening
Organisasjonen Vern Naturarven
Jan Gunnar Opsal
Folkeaksjonen mot vindkraft på Frøya
Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Sør-Trøndelag

Følgende har påklaget NVEs avslag på Heims ellet vindkraftverk:

Grunneierne ved Gunnar Bjørkøy

Følgende har påklaget NVEs avslag på Zephyr AS søknad om konsesjons til Geitfiellet
vindkraftverk:


Zephyr AS.

Følgende har påklaget NVEs vedtak om konsesjon til 132 kV lednin en Fillan-
Snillfiord:


Ove Jomar Sunde
- Anton Vollan

NVE avviste klagene fra Per Inge Spakmo, Terje Engan, Hallvard Berget, Jan Gunnar
Opsal, John Øystein Berg, Ingeborg Bjørgan, Erling Ovesen, Sylvia Ysland, Vern
Naturarven og Folkeaksjon mot vindkraftverk på Frøya på grunn av manglende rettslig
klageinteresse, i vedtak av 17. oktober 2012.

Fosen Naturvernforbund og Vern Fosenhalvøya ble vurdert til kun å ha klagerett på
vedtaket 420 kV-kraftledningen Storheia-Trollheim. Klagene de to foreningene fremmet
til vindkraftverkene ble avvist i vedtak av 17. oktober 2012.

Avvisningsvedtakene ble påklaget av Fosen Naturvernforening, Jan Gunnar Opsal,
Ingeborg Bjørgan og Sylvia Ysland. I klagene anføres det at de bør ha klagerett. NVE
fant ikke grunn til å omgjøre eller oppheve avvisningsvedtakene, og oversendte klagene
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til departementet i brev av 30. november 2012 for sluttbehandling. Departementet
opprettholdt avvisningsvedtakene i brev av 20 og 21. februar 2013. Klagene på
kraftledningen Storheia-Trollheim er behandlet i eget vedtak.

Klagegrunnene vil fremgå av departementets vurdering av klagene nedenfor. For en
nærmere redegjørelse vises det til klagene og NVEs klageoversendelse av 30.
november 2012 hvor klagene er sammenfattet.

4. SAKSBEHANDLINGEN

4.1 Klagesaksbehandlingen

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til
nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34. I konsesjonsbehandlingen etter
energilovgivningen skal miljøkonsekvensene av tiltaket vurderes i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, der hensynet til kraftforsyningssikkerheten og eventuelt tap eller
forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies. Det vises her til prinsippene i
naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8-12.

4.2 Innsigelse

Fylkesmanneni Sør-Trøndelag fremmet i brev av henholdsvis 27. september, 30.
september og 6. oktober 2010, innsigelse til byggingen av 420 kV kraftledning Storheia-
Trollheim og vindkraftverkene Heimsfiellet, Remmafiellet, Geitfiellet og
Svarthammaren/Pållifiellet.

NVE avholdt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om innsigelsene 24. januar
2012. Innsigelsene fra Fylkesmannen var fremsatt med begrunnelse i nasjonale
miljomål, som inngrepsfri natur, landskap, biologisk mangfold og friluftsliv.
Fylkesmannen mente at disse nasjonale miljømålene måtte ha forrang fremfor
overoppfylling av nasjonalt mål om produksjon av vindkraft.

I brev av 16. februar 2012 trakk Fylkesmannen innsigelsen til ledningen. Fylkesmannen
opprettholdt innsigelsen til Orkdal vest B transformatorstasjon og trasealternativ 3.0.1.
fremsatt av landbruksfaglige hensyn.

I brev av 19. oktober 2012 trakk Fylkesmannen de miljøfaglige innsigelsene til
Remmafiellet, Geitfiellet og Svarthammaren/Pållifiellet vindkraftverk. De
landbruksfaglige innsigelsene ble opprettholdt. Imidlertid ga ikke NVE konsesjon til de
alternativene Fylkesmannens landbruksavdeling hadde fremmet innsigelse til.
Departementet legger derfor til grunn at NVEs vedtak er fattet i tråd med
Fylkesmannens innspill.
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4.3 Kunnskapsgrunnlag

Flere klageparter mener NVEs konsesjonsvedtak ikke tilfredsstiller
naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag. Flere klagere mener sumvirkningene
skulle vært utredet, og at NVEs vedtak ikke er i tråd med naturmangfoldloven §§ 8 og
10.

Til grunn for departementets klagebehandling ligger følgende:

Konsesjonssøknadene med konsekvensutredninger, tilleggsutredninger og
fagrapporter.
NVEs konsesjonsvedtak av 28. juni 2012 inkludert høringsuttalelser.
Klagene med NVEs vurderinger av 30. november 2012.
Departementets befaring 24-26. april 2013 og folkemøter i den forbindelse.
Oppdaterte registreringer i Naturbaseog Artsdatabanken.

Departementet har som ledd i behandlingen ajourført utredningene med ny
foreliggende informasjon, med utgangspunkt i naturtyperegistreringer i Naturbase.

Etter departementets vurdering gir den samlede dokumentasjon i denne saken
tilstrekkelig faktagrunnlag for å drøfte og vurdere effekten av vindkraftverkene på
naturmangfoldet slik naturmangfoldloven § 8 krever. Disse drøftelsene og vurderingene
følger nedenfor. Den samlede dokumentasjon gir også et godt og tilstrekkelig grunnlag
for den overordnede avveining av alle relevante hensyn som skal skje etter energiloven,
jf. også prinsippet i forvaltningsloven § 17.

I de situasjoner der de følger tiltaket kan få for naturens mangfold er usikre, har
departementet, i tråd med føre-var-prinsippet, tilstrebet å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 9.

5. REGJERINGENSMÅLFOR ETABLERINGAV FORNYBAR
ENERGIPRODUKSJONI NORGE

Forum for natur og friluftsliv (FNF) anfører blant annet at man bruker som
hovedargument for å gi konsesjon til vindkraftanleggene at det er en del av
regjeringens mål om fornybar energi. FNF viser til at i følge SSB kan Norge med
dagens forbruk nå forpliktelsene etter fornybardirektivet bare med hjelp av de grønne
sertifikatene. Videre anfører FNF at vi i dag bare har igjen å gi konsesjon til 4 TWh for å
nå målet for elsertifikatene innen 2020 i Norge og Sverige. Forumet mener derfor at
hensynet til å oppfylle målet for elsertifikatene er et svakt argument for å gi konsesjon
til mange nye store og konfliktfylte vindkraftanlegg i Trøndelag.

Departementet viser til at Norge gjennom fornybardirektivet og opprettelsen av et felles
elsertifikatmarked med Sverige, har forpliktet seg til å øke utbyggingen av fornybar
energi vesentlig. Samlet mål for økt utbygging gjennom elsertifikatmarkedet er 26,4
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TWh innen 2020, og det er både Regjeringens og Stortingets ambisjoner at en vesentlig
del av dette skal bygges ut i Norge.

Vindkraft og vannkraft er de to energibærerne som kan bidra av betydning i denne
sammenheng. Vindkraft utgjør i dag kun om lag 1 prosent av norsk kraftproduksjon.
Potensialet er imidlertid betydelig, da Norge både har gode vindressurser og store
arealer. Vindkraften vil derfor stå sentralt i oppnåelsen av Norges fornybarambisjoner.

Et hinder for realisering av deler av vindkraftpotensialet i Norge er manglende
nettilknytning. Overføringsforbindelser er kostbare og tar lang til å planlegge,
konsesjonsbehandle og å bygge. For å nå fornybarambisjonene mot 2020 er det derfor i
hovedsak det vindkraftpotensialet som har, eller i de nærmeste år vil få, nettkapasitet
som vil kunne bidra. Vindkraftprosjektene på Fosen og i snillflordområdet vil være et
viktig bidrag i den sammenheng. Ved å koordinere vindkraftutbygging med nytt nett
kan det innenfor et begrenset geografisk område realiseres betydelig
vindkraftproduksjon.

6. FYLKESDELPLAN FOR VINDKRAFT I SØR-TRØNDELAG

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet utarbeidet i 2007
"Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk." I disse er det blant
annet stadfestet at når godkjente regionale planer foreligger, vil disse inngå i
grunnlaget for NVEs behandling av enkeltprosjekter lokalisert innenfor planområdet.
Søknader som er lokalisert i områder som i planen er vurdert å være spesielt
konfliktfylt bør normalt ikke imøtekommes. Konsesjonsmyndighetene må imidlertid
alltid foreta en konkret vurdering av alle fordeler og ulemper i hvert tilfelle, herunder
vurdere mulighetene for avbøtende tiltak.

Konsesjonssystemet er et sentralt virkemiddel for å oppnå nasjonale energipolitiske
mål. Dette innebærer at konsesjonsmyndigheten også må vektlegge andre forhold enn
de hensyn som i planene er vektlagt ut fra regionale vurderinger og prioriteringer.
Konsesjonsbehandlingen er dessuten basert på mer detaljert og utfyllende kunnskap
innhentet gjennom konsekvensutredninger og høringer av konkrete prosjekter,
herunder konsekvensene av eventuelle nettforsterkninger. Dette innebærer at
konsesjonssøknader for prosjekter som ligger innenfor et område som i den regionale
planen er vurdert til å ha akseptabelt konfliktpotensial kan bli avslått, og at det kan bli
gitt konsesjon til prosjekter som ligger utenfor slike områder.

Departementet finner på denne bakgrunn at fylkesdelplanen skal vektlegges i
vurderingen av om det skal gis konsesjon til vindkraftverk i snillfiordområdet, men at
den endelige konsesjonsvurderingen må bero på en helhetlig avveining av alle
relevante hensyn.
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Fylkesdelplanen for vindkraft i Sør-Trøndelag ble vedtatt av Sør-Trøndelag fylkesting
16. desember 2008 og godkjent av Miljøverndepartementet 9. februar 2010. Planen
gjenspeiler fylkeskommunens holdning til vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag frem til
2020.

Det vektlegges i planen at det er særlig viktig å ta vare på store sammenhengende
fiellområder og områder inntil kystlinjen og kystleia. Videre slår planen fast at det vil
være hensiktsmessig å samle utbyggingene i større områder fremfor å spre
etableringen av vindkraftverk i mange mindre anlegg. For fylket totalt sett gir dette
minst inngrep, og det er lettere å få til korte overføringslinjer.

Snillfiord er i fylkesdelplanen for vindkraftverk i Sør-Trøndelag utpekt som aktuelt
område for vindkraftutbygging. Geitfiellet, Remmafiellet og Svarthammaren/Pållifiellet
vindkraftverk ligger i Snillfiord kommune.

Frøya vindkraftverk var allerede omsøkt da fylkesdelplanen ble vedtatt, og det ble
derfor ikke tatt stilling til dette prosjektet i fylkesdelplanen. Fylkeskommunen skriver i
høringsuttalelsen til søknaden om Frøya vindkraftverk, at de anbefaler en utbygging
som omsøkt.

7. DEPARTEMENTETSVURDERINGAV KLAGENE

7.1 Innledning

Klagegrunnene er i stor grad sammenfallende. Departementet finner det derfor
hensiktsmessig å behandle klagene tematisk.

7.2 NVEs saksbehandling

Fosen naturvernforening anfører at NVE ikke er objektive i sine vurderinger da de gitte
konsesjonene er i strid med kravet i energiloven om at tiltak som gis konsesjon skal
være samfunnsmessig rasjonelle.

Departementet viser til at NVE i medhold av energiloven er delegert myndighet til å
fatte vedtak om bygging og drift av vindkraft- og kraftledningsprosjekter innenfor de
rammer for skjønnsutøvelse og saksbehandling energiloven, forvaltningsloven og
naturmangfoldloven oppstiller. Konkrete saksbehandlingsfeil er ikke anført i denne
saken. NVEs skjønnsutøvelse vil bli vurdert under de respektive klagetemaene.

7.3 Kraftsituasjon og utbyggingsomfang

Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF) anfører at det er gitt
vindkraftkonsesjoner på 1400 MW, hvorav 121 MW allerede er bygget. Dette tilsier i
følge FNF, at en tredjedel av prosjektene som får konsesjon ikke blir bygget, og at vi
kan forvente at NVE har planer om å gi konsesjon til mye mer vindkraft langs Sør-
Trøndelags kyst for å gjøre kraftledningene lønnsomme. FNF mener at selv om NVE
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beregner at en tredjedel av prosjektene ikke blir realisert, må en ta høyde for at alle kan
bli bygget ut dersom det blir god lønnsomhet for vindindustrien i årene fremover.
Derfor mener FNF at NVE ikke bare bør bruke sumvirkninger av det som det er gitt
konsesjon til i dag når man diskuterer samlet belastning, men også legge til grunn at
det kan bli 1800 MW vindkraft langs kysten i Sør-Trøndelag. De mener derfor at NVE
ikke godt nok har utredet sumvirkningene som dagens og fremtidige inngrep vil
medføre.

FNF anfører også at erfaringer fra Sverige tilsier at mange selskaper nå har fått
problemer med å finansiere sine prosjekter på grunn av at de grønne sertifikatene har
sunket i pris på grunn av for mye vindkraft. Dette er nye signaler, og dersom for stor
energitilgang og for lave priser i sertifikatmarkedet er grunnen til at vindkraftverkene
ikke blir realisert, er spørsmålet om vi kommer så mye nærmere de mål som er satt ved
å gi ytterligere konsesjoner.

Norges Miljøvernforbund (NMF) anfører at vindkraft er en ustabil energikilde, at
vindkraftverkene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, gir høye strømregninger og
ikke vil gi flere arbeidsplasser i regionen.

Departementets konsesjonsbehandling skal følge opp de mål om utbygging av fornybar
energi som er fastsatt av regjeringen og som Stortinget har sluttet seg til.
Departementet er innforstått med at det er gitt konsesjon til fornybarprosjekter særlig
for vind som ikke enda er bygd ut. Det er imidlertid markedet som er grunnlaget for
hvilke prosjekter som bygges ut, og et velfungerende elsertifikatmarked forutsetter et
visst overskudd av prosjekter. En konsesjon er ingen forpliktelse til å bygge ut. Det vil
derfor være de mest lønnsomme prosjektene som bygges ut først. Etter departementets
vurdering er det samfunnsøkonomisk forsvarlig å gi konsesjon til flere prosjekter enn
det som vil tilsvare de fastsatte måltall for fornybarutbygging.

Da NVE startet behandlingen av prosjekter på Fosen og i snffifiordområdet, forelå det
over 30 planlagte prosjekter. Gjennom NVEs behandling av prosjektene og dialog med
tiltakshaverne er en rekke prosjekter trukket og skrinlagt og en står igjen med en
håndfull prosjekter som har fått konsesjon. Av de opprinnelige over 30 prosjektene er
det bare et par vindkraftverk nord på F'osen som enda ikke er avgjort. Ved
behandlingen av disse gjenstående søknadene, skal det selvsagt tas hensyn til at det
allerede er gitt konsesjon til et betydelig utbyggingsomfang på Fosen.

7.4 Bernkonvensjonen

Bernkonvensjonens formål er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres
levesteder. Landene skal i forvaltningen ta særlig hensyn til truede og sårbare arter.
Konvensjonen trådte i kraft i 1979, og er ratifisert av Norge.

Norges forpliktelser etter konvensjonen ivaretas gjennom nasjonal lovgivning og
forvaltning, herunder særlig naturmangfoldloven.
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Det skal legges særlig vekt på bevaring av arter som er truet eller sårbare, jf. artikkel 2.
Det er artene som sådan som skal bevares, samt enhver bestand av artene. Artikkel 6
innebærer en plikt til å gjennomføre «nødvendigeogegnede»lovgivingsmessige og
administrative tiltak for å sikre bevaring av de dyrearter som er listet i Vedlegg II til
konvensjonen. Bestemmelsen er sentral for å oppfylle de langsiktige forpliktelsene til
oppbygging eller bevaring av bestandene. Artikkel 7 gir tilsvarende bestemmelser for
arter listet i konvensjonens Vedlegg III.

Til tross for at artiklene 6 og 7 forbyr alle typer uttak av de listeførte artene, gir artikkel
9 adgang til å gjøre unntak til beskyttelse av bestemte interesser.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) anfører at myndighetene ikke tilfredsstiller den
rekommandasjonen som ble gitt den norske regjeringen av Standing Committee, ref.
Recommandation No. 144 (2009). NOF mener rekommandasjonens punkter 2, 4, 5, 6 og
10 burde vært implementert i konsekvensutredningsprogrammene. Dette ville i følge
NOF, gitt et oppdatert og helhetlig kunnskaps- og vurderingsgrunnlag for utredningene
og konsesjonsbehandlingen. Foreningen anfører at vedtakene strider mot nasjonale
miljømål og internasjonale forpliktelser, herunder forpliktelser i Bernkonvensjonen.
NOF viser til brev av 31. oktober 2011 der viktige leveområder for Hubro i området
presenteres. De står fast ved at Remmafiellet vindkraftverk ikke bør realiseres og
alternativ 1.4 for 420 kV-kraftledningen ikke bør velges. De har anmodet om
oppfølgende undersøkelser for hubro for Svarthammaren/Pållifiellet vindkraftverk, og
påpeker at NVE ikke har ventet på hubrokartleggingen som er nevnt i
bakgrunnsnotatet for Frøya vindkraftverk. Denne kartleggingen har resultert i funn av
en tidligere ukjent hekkelokalitet, noe som ifølge NOF viser at området er viktig for
hubroen. De mener at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig enkeltvis og for samlet
belastning, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 10.

Departementet vurderer beslutningsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å fatte vedtak
i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven, og kan ikke se at NVEs vedtak er i strid
med Bernkonvensjonen på dette punkt. Det vises for øvrig til punkt 4.3, samt de
tematiske vurderingene nedenfor.

7.5 Naturmangfold

7.5.1 Naturmangfoldloven

Flere klageparter mener konsesjonsvedtakene ikke oppfyller naturmangfoldlovens krav
til saksbehandling og bærekraftig bruk.

Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF) og Naturvernforbundet i Sør-
Trøndelag (NS'I) anfører blant annet at NVE ikke har gjennomført den vurderingen
som naturmangfoldloven § 12 krever, og mener alle vindkraftanleggene som har fått
konsesjon er plassert i områder som nasjonale retningslinjer for lokalisering og
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planleggingavvindkrafthar pektut somområderen børunngåavhensyntil
naturmiljøet.For noenavområdeneer lokaliseringenkarakterisertsomsvært
konfliktfylt.De anførerat følgendetiltakburdeværtvurderti henholdtil § 12:

Energieffektiviseringsomalternativ
Alternativlokaliseringavvindkraftverkene
Småskalavindkraftsomalternativ
Oppgraderingavvannkraftanleggsomalternativ.

FNFanførerogsåat Norgehar sommålat biologiskmangfoldskalbevaresinnensine
naturligeutbredelsesområder,fragennivåtil naturtypenivå.Arealendringerpeker seg
ut somden størstegrunnentil at arter er truede.FNFmenerdet måtas størrehensyn
tilbiologiskmangfoldi årenefremoveromviskaloppfylleregjeringensmål.

NorgesMiljøvernforbund(NMF)er kritisktilnettutbyggingi områdermedmyrog
skogi kystlandskapetogpåpekerat myrbindermyekarbon.De anførerat byggingav
kraftledninger,vindturbinderogveieri områdetvilføretilat rødlistedearterutryddes
og at rovfuglerer spesieltutsatt.Depåpekerat det er planlagtnettutbyggingog
vindkraftverklangsstore deleravkysten,og de menerde samledevirkningeneavalle
tiltakenevilvære store.

Departementetvisertil at naturmangfoldlovenskapittelIIomalminnelige
bestemmelserombærekraftigbruk,er lagttilgrunnfor saksbehandlingen.
I henholdtil § 7 skalprinsippenei §§8-12leggestilgrunn somretningslinjerved
utøvingavoffentligmyndighet,ogvurderingeneavprinsippeneskalfremgåav
beslutningen.Naturmangfoldloven§4 oppstillerforvaltningsmålfornaturtyperog
økosystemer,og §5 oppstillerforvaltningsmålforarter.

Forvaltningsmåletfornaturtyperinnebærerikkeet målomat alleforekomsterav
naturtyperog deresutstrekningivaretas,men at mangfoldetavnaturtyper
opprettholdes,og de måha en størrelseogkvalitetsomsamletsett gjørdemrobuste
motpåvirkninger,somblantannetklimaendringer.Alleøkosystemermåikke
nødvendigvisivaretasforå nå forvaltningsmåleti §4.

Forvaltningsmåletforarter innebærerat artsrikdommenskalopprettholdespå lang
sikt.AvOt.prp.nr. 52(2008-2009)går det fremat det skalsøkeså beholdeelleroppnå
en godtilstandforarten.I det minstemå det unngåsat artenblirutryddet.Det legges
opptilå ivaretaartenesøkologiskefunksjonsområderog andrebetingelserarteneer
avhengigeav.

Detnaturligeutbredelsesområdeforen art er hele dengeografiskesonender det er
naturligat artenforekommer.En art kanha flereleveområderinnenforsitt
utbredelsesområde.Føre-var-prinsippeti naturmangfoldloven§9 glelderhåndteringav
usikkerhetommiljøvirkningenenår det skaltreffesbeslutningsomkanha
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miljøvirkninger.Prinsippettilsierat usikkerhetbør føretil at mantar varepå flere
bestanderi forskjelligeleveområderforåha en tilstrekkeligsikkerhetsmargin.

Departementetfinnerat NVEsvurderingerog saksbehandlinger i tråd medkravene
naturmangfoldlovenoppstiller.Departementetvili det følgendegjennomgå
klageanførslenetematiskog gjøreegnevurderingeretter naturmangfoldlovenkapittel
IIder klagebehandlingenkreverdet.

7.5.2 Fugl

	

7.5.2.1 Bakgrunnogkunnskapsgrunnlag

NorskOrnitologiskForening(NOF)anmoderomoppfølgendeundersøkelseravhubro
forSvarthammaren/Pållifielletvindkraftverk.Flereklageparteranførerat det bør
avventesmed å gikonsesjontilhubrokartleggingenforFrøyaforeligger.

NVEfinneri vedtakeneav28.juni2012atdet foreliggeret godtkunnskapsgrunnlagom
forekomsteravtruede og nært truede fuglearteri området.NVEviseri denforbindelse
tilde gjennomførtekonsekvensutredningenemedunderliggendefagrapporter,
innkomnemerknaderog NVEsegenfagkompetanse.

For departementetsklagebehandlingforeliggerresultaterfra Utredningav Frøya
Vindkraftverkmed tilgrensendeområderfor utbredelseav Hubro avMartinPearsonfra
2012.Dennekartleggingenhar i følgeNOF,resulterti funnaven tidligereukjent
hekkelokalitetsomviserat områdeter viktigforhubroen.Departementethar videre
vurdertHavørn ogvindkraftverkpå Frøya (NINArapport884/2012),Hubropå Sleneset
ogvindkraft (NINARapport264/2007)ogHandlingsplanfor hubro (Direktoratetfor
naturforvaltningrapport2009-1).

Departementetfinneratkunnskapsgrunnlagetomforekomsteneavog
bestandssituasjonenforbådehubro og annenrovfugler godt innenforhvasommed
rimelighetkan påleggesforkonsesjonsbehandlingavvindkraftprosjekter,jf.
naturmangfoldloven§8 ogforvaltningsloven§ 17.

	

7.5.2.2 Genereltomvindkraftverkspåvirkningavfugl

Forumfornaturogfriluftslivi Sør-Trøndelag(FNF)visertilat revidertrødlisteav2010
medførteen delendringeri listenfra2006,og at dettemåtas hensyntil.NVEhar lagt
tilgrunn at en delavde undersøkteartenei daghar livskraftigebestander,ogregner
damed at det ikketrengs å ta særlighensyntil dem.Artersomikkevarpå rødlistei
2006bleikkeundersøktlikegrundigsomarter somvarpå rødlista,oghar etter hva
FNFkan se, ikkeblitttatt medi vurderingen.FNFmenerderforat naturmangfoldloven
§8 ikkeer oppfylt.
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Natur og Ungdom (NU) har i sin klage etterlyst tiltak mot elektrokusjon for samtlige
kraftledninger med middels spenning, og at det i områder hvor man kjenner til viktige
fugletrekk må vurdere trasendringer eller jordkabel.

Departementet bemerker at 132 kV kraftledninger slik som nettilknytningen til de
aktuelle vindkraftverkene, på grunn av faseavstanden ikke medfører særlig fare for
elektrokusjon. Det er større fare for elektrokusjon av for eksempel hubro, ved
kraftledninger på lavere spenningsnivå.

Nettmeldingen (Meld.St. 14 (2001-2012)) fremhever prinsippene for bruk av jord- og
sjøkabel. I vurderingen av om kabling er aktuelt skal det vektlegges om det finnes
alternative luftledningstraser som ikke er urimelig lange og kostbare. For nett fra over
22 kV og til og med 132 kV skal luftledning velges som hovedregel. Jord- eller sjøkabel
kan for eksempel velges på begrensede delstrekninger dersom luftledning er teknisk
vanskelig eller umulig, som ved kryssing av sjø eller den kommer nærmere bebyggelse
enn tillatt etter gjeldende lover og forskrifter eller der kabling gir særlige
miljøgevinster.

Departementet mener at valg av andre trasalternativer og/eller merking av
kraftledningene vil generelt være mer hensiktsmessig enn kabling på steder hvor
risikoen for fuglekollisjoner er høy. Når det i klagen ikke er pekt på konkrete
konfliktområder, finner ikke departementet grunn til å gå nærmere inn på denne
problemstillingen.

Departementet vil i det følgende kort redegjøre for status for fuglearter som er berørt
av vindkraftverkene og tilslutningsledningene, og generelt om vindkraftverkenes
antatte påvirkninger på disse.

Hubro
Hubroen er oppført på norsk rødliste for arter 2010 med statusen sterkttruet.
Flere klageparter mener hensynet til hubro ikke er godt nok ivaretatt, og at
vindkraftkonsesjonene vil være i strid med nasjonale mål for bevaring av hubro.

Det er usikkert i hvilken grad vindkraftverk kan medføre vesentlige virkninger for
hubro. Utredninger som er gjort i forbindelse med andre vindkraftprosjekter
konkluderer med at hubroen hovedsakelig opererer i luftrom som gjør at den ikke er
spesielt utsatt for kollisjoner med vindturbiner. Etter departementets vurdering kan
inngrep i leveområdet, habitatforringelser og forstyrrelser generelt gi større virkninger
for hubro enn kollisjonsfare med vindturbiner.

Ifølge forundersøkelsene som ble gjort i forbindelse med vindkraftverkene i Rogaland
som departementet ga endelig konsesjon til 5. juli 2012, holder hubroen en
unnvikelsesavstand til bebyggelse og infrastruktur på minst 500 meter i hekkeperioden
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og 340meterellers.Studieneinkludererikkevindturbiner,og det er derforusikkerti
hvilkengrad dette er overførbarttilvindkraftverk.

Forumfornaturogfriluftslivi Sør-Trøndelag(FNF)anførerat de fleste
vindkraftanleggenehar hubrolokalitetminstnoenkilometerfraplanområdet,og at
studiermedradiomerkethubro avslørerat det ofteer fiellområdenesomblirbrukt til
jakt.Foreningenpekerpå at flereavvindkraftverkenei tillegghar gamlelokaliteternær
elleri planområdene,ogunderstrekeratgamlelokaliteterogsåhar en verdi.Deter
påvistathubrohar aktiveellergamlehekkeplasseri ellernær samtligevindkraftanlegg
i Sør-TrøndelagunntattValsneset.Detfinneseksemplerpå at forstyrrelsernært en
lokalitethar medførtat hubroenhar forlatthekkeplassen,forderetterå kommetilbake
når plassenhar værtuten forstyrrelseri mangeår.FNFfremheverathubroenflytteren
delrundt, så selven hekkeplasssomvarforlattda utredningenblegjort,kan fortsattha
storverdi.FNFmenersumeffektenavfortrengselfrajaktområderogkollisjonermed
kraftledninger,kan medføreat de sistehundre årenesnedgangi hubrobestandenvil
fortsette.

Departementetmerker seg at det i områdetBerg-Melvasslia-Slørdalen-Åstfiorden,
mellomde tre planlagtevindkraftverkenei Snillfiord,er registrertfierehekkelokaliteter
forhubro,menat det er usikkerthvormangeavdissesomer aktive.Basertpå
vurderingerikonsekvensutredningeneogNOFshubrostudiei området,er det etter
departementetsvurderingtroligat ett til to hubroparhekker i dette området.På
departementetsbefaringi snillfiordområdetkomdet imidlertidfremopplysningeromat
det troligkun er &ihubro i området,da den ikkehar konkurranseombruk av
hekkelokaliteterder. Denhubroensomhar blittsporet,er observertpå flere
hekkelokaliteter,og det indikererat den ikkehar konkurranseomdisse.

Dennærmesteavdissehekkelokaliteteneer omlag 1,5kilometerunnaplanområdene
forSvarthammaren/Pållifielletog Remmafiellet.AvstandenfraGeitfielletvindkraftverk
tilnærmestehekkelokaliteti dette områdeter omlag5kilometer.420kV-ledningen
passerer2-3kilometerunnahekkelokalitetenei områdetBerg-Melvasslia-Slørdalen-
Åstfiorden.Detbyggesogsåfor tidennyFV714gjennomdetteområdet.
Adkomstveieneog nettilknytningentilde enkeltevindkraftverkeneplanleggesikkei de
mestutsattedeleneavdette området.

I tilleggtilhekkelokalitetenei områdetBerg-Melvasslia-Slørdalen-Åstfiordener det en
antatthekkelokalitet2-3kilometervest forplanområdetforSvarthammaren/Pållifiellet
og Engvikfiellet.Deter ikkefunnethekkelokaliteteri Frøyavindkraftverk,men det er
antattat det finneshekkelokaliteteri nærhetenavplanområdet,i underkantav2km fra
vindkraftverket.Her er det observertto unger i 2012.Vedtidligerekonsesjonsgitte
Hitra2vindkraftverkfinnesdet en hekkelokalitetomlag5kilometerunnaplanområdet.
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Etter departementetsvurderingkan dissetiltakenesamletpåvirkehubroenei området.
Vurderingenbyggerblantannetpå NOFsGPS-studie,somviserathubroenkan bruke
fiellområdenetiljakt.Deter registrertaktivitetopptil20kilometerfrahekkelokaliteten.

Virkningeneforhubrokan omfatteforstyrrelseri anleggs-og driftsperiodene,samt
kollisjonmedkraftledningene.Deplanlagtekraftledningenevilha en spenningpå 132
kVog 420kV.Kraftledningermedet sliktspenningsnivåmedføreri utgangspunktet
ingenfareforelektrokusjon,somer denviktigsterisikoennår det gjelderhubro og
kraftledninger.Deter etter departementetsvurderingingenbetydeligøkt risikofor
hubrodødsomfølgeavtiltakene,menøkt aktivitetbådei anleggs-og driftsperiodene
kanmedføreathubroenefortrengesfraområdet.Dettekanpåvirkedenlokale
hubrobestanden.Samtidigvildepartementetpåpekeat den nyeFV714gjennom
Snillfiordvilleggesomvedhekkelokalitetene,og at det er gitt tillatelsetilå fierneden
eksisterende66kV-ledningensomgår langsveien.Dettekanværepositivtforhubro i
området.Deter etter departementetsvurderinglikevelen vissrisikoforpåvirkningpå
denlokalebestanden.Sidenhubro er sterkt truet og det er usikkerhetrundt
virkningene,er føre-var-betraktninger,jf.naturmangfoldloven§9,en delavde samlede
avveiingenesomliggertilgrunnforenkeltvedtakeneomvindkraftverkog
kraftledningerrundtområdetBerg-Melvasslia-Slørdalen-Åstfiorden.Hekkelokalitetene
utenfordetteområdetviletter departementetsvurderingikkeblivesentligpåvirketav
tiltakene.

Havørn
Forumfornaturogfriluftslivi Sør-Trøndelag(FNF)anførerat NVEleggerfeilaktig
informasjontilgrunnnår de regner medat den samledebelastningenikkevilha
innvirkningpåhavørnbestanden.FNFvisertilat NVEreferererresultaterfraBirdwind
prosjektetpå Smølasomkomfremtilathavørnenpå Smølahaddeen bestandsvekst.I
følgeFNFstemmerdette forSmølakommune,meni vindkraftanleggetog i randsonen
kunneen se en nedgang.Medallede anleggenesomer planlagti Sør-Trøndelagmener
FNFat mangeområdermedhavørnkommertil å blipåvirket.

Departementetkonstatererat havørnbestandeni Norgeer anslåtttilå være3000-4000
par,ogatTrøndelagskystener et viktigområdeforarten.Havørner ikkeen rødlistet
art,mener en norskansvarsartunder Bernkonvensjonen.Dettebetyrat Norgehar
forpliktetseg tilå opprettholdeen levedyktigbestand.Etableringavvindkraftverkkan
medførekollisjonsrisikoogfortrengningfraområdet.

Etter departementetsvurderingvilikkekraftledningenemedførebetydeligevirkninger
forarten.Deter funnetto hekkelokaliteteri planområdetforFrøyavindkraftverk,men
utoverdetteer det ikkefunnethekkelokaliteterforhavørninnenforplanområdenetil de
aktuellevindkraftverkene.Detfinnesimidlertidhekkelokalitetersomer så nær
planområdeneatvindkraftverkenevilmedføreen kollisjonsrisikoforhavørn.I tillegger
det registrerten hekkelokalitet300meterunna420kV-ledningeni Snififiord.
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Etter departementetsvurderingviltiltakenehverfor seg troligikkemedførevirkninger
forbestandsutviklingen.Detkan likevelikkeutelukkesat de samledevirkningeneaven
fullutbyggingvedallevindkraftverkenevilpåvirkedenlokaleog regionalebestanden
avhavørn.Dettegjeldersærligforditiltakeneliggerlokalisertnær eksisterende
vindkraftverk(Smølaog Hitra).Gradenavpåvirkninger imidlertidusikker.Sidenbare
to hekkelokaliteterer funneti planområdene,leggerdepartementettilgrunn at
vindkraftverkeneførstogfremstvilvære en kollisjonsrisikoknyttettilglide-
/termikkflygingogterritoriehevding.

I oppsummeringenavNINAsforskningsprosjektomhavørnpå Smøla,visesdet til at
kollisjonsrisikoener klart størst forørn somhar hekkelokaliteteri ellerlikeved
planområdet.Meddette sombakgrunnmenerdepartementetat det ikkeer grunntil å
tro atvindkraftverkenesamletvilmedførebetydeligevirkningerfordenlokaleog
regionalebestandsutviklingenforhavørn.Risikoenfornegativbestandsutviklingvil
imidlertidværemindredersomikkealleprosjektenegiskonsesjon,ogførevar-
betraktningeravmuligbestandsutviklingenforhavørner derforen delav
departementetssamledeavveiingi de enkeltevindkraftsakene,jf.naturmangfoldloven§
9.

Storlom
Storlommener kategorisertsomncertruet i Norskrødlisteforarter 2010.Bestandener
anslåtttil å væremellom4000og 10000reproduserendeindivid.På landsbasisantar
manat bestandener redusert med 5prosentde siste20årene,menbestandenser ut til
åvære stabili Nord-Norgeogi Midt-Norge.Storlomer utsattforkollisjonermed
kraftledningergrunnet stor flygehastighetog relativtdårligmanøvreringsdyktigheti
lufta.Risikoenforkollisjonmedvindturbinerer troligmindre,pågrunn avrelativtlav
flygehøyde.Tiltross forbestandsnedgangende siste20årenehar arteneblitt
nedgradertfra sårbartilnært truet i rødlistafra2010.Storlomer vårforforstyrrelser
nær hekkelokaliteten.

Departementetvili det følgendevurderede enkeltevindkraftverkenespåvirkningpå
fugl.

7.5.2.3 Svarthammaren/Pållifielletvindkraftverkspåvirkningpå fugl.

Naturog Ungdom(NU)anføreratvindparkenvilkommei konfliktmed åtte forskjellige
truedeognært truede fuglearterpå 22forskjelligelokaliteteri plan-og influensområdet
tilparken.Arteneer storlom,vandrefalk,hvitryggspett,dvergspette,kongeørn,gråspett
oghubro.NUmenerkonsekvenseneforhubro ogkongeørner forstore tilat det er
forsvarligmeden utbyggingavvindkraftverket.Hvisanleggetlikevelvilblibyggetut,
kreverNUfølgende:

- Sumvirkningsvurderingforutrydningstruedefugleri området,medsærligfokus
på å kartleggehekkeområderog trekkfuglerfor samtligeprioriterteprosjekter.
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Buffersone på minst 200 meter mellom verdifulle naturtyper og nærmeste
inngrep.
Buffersone på 1000 meter fra mulige hekkelokaliteter for hubro til nærmeste
inngrep.
Fagpersonell benyttes i detaljplanleggingen av vindkraftanleggene med tanke på
verdifull natur og utrydningstruede arter når det gjelder plassering av vei,
oppstillingsplasser og turbiner.
For- og etterundersøkelser for konsekvenser på biologisk mangfold, og da
særlig for fugl.
Konsekvensvurderinger for Engvikfiellet legges til grunn for behandlingen av
Svarthammaren/Pållifiellet.
Tiltak mot elektrokusjon av fugl må gjennomføres for samtlige kraftledninger
med middels spenning. I områder der man kjenner til viktige fugletrekk må de
mest kollisjonsutsatte traseene velges bort og jordkabel må gis en reell
vurdering.

NU viser til at Svarthammaren/Pållifiellet og Engvikfiellet vindpark er planlagt på
samme fiell, men av ulike utbyggere, og at de forskjellige fagutredningene er
motstridende. NU mener det er spesielt at vurderinger på fugl for
Svarthammaren/Pållifiellet med sine 280 MW er mindre konfliktfylt enn Engvikfiellet
med sine 113 MW. I prosjektet til Svarthammaren/Pållifiellet er det i
konsekvensutredningen ikke beskrevet at det i Botntjørna øst i planområdet er en
rikmyr og i Engvikfiellet sør i influensområdet er kalkrike fiellområder.

Departementet viser til at det i dag foreligger en ny rødliste for arter (2010), og at flere
av artene som NU nevner, ikke lengre er regnet som truede. NU nevner storlom
(sårbar - VU), vandrefalk (nær truet - NT), hvitryggspett (NT), dvergspett (VU),
kongeørn (NT), gråspett (NT) og hubro (sterkt truet - EN). Gjennom
konsesjonsvedtaket er dessuten planområdet for S/P betydelig redusert. Etter
reduksjonen er det antatt kun å være svartand (NT) i planområdet og hubro (EN) og
storlom (NT) i influensområdet av truede og nært truede fuglearter som vurderes å
kunne bli påvirket av vindkraftverket.

Det er en forutsetning for konsesjon med avbøtende tiltak gjennom vilkår om at det skal
tas hensyn til truede og nært truede fuglearter i anleggsperioden. Departementet vil
ikke sette generelle krav om buffersone på 1000 meter rundt hekkelokaliteter for slike
arter. Avstanden til hekkelokaliteter for hubro og storlom er ansett som tilstrekkelig
stor.

Hubro
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) anmoder om oppfølgende undersøkelser av hubro
for Svarthammaren/Pållifiellet vindkraftverk.
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Etter departementetsvurderinger kartleggingenavhubro i plan-og influensområdene
forvindkraftverkettilstrekkelig.I beggekonsekvensutredningeneleggesdet tilgrunn
athubrojakter innenforplanområdene.Sammenmedeksisterendekunnskapom
forholdetmellomvindturbineroghubro,girkonsekvensutredningeneet
tilfredsstillendebeslutningsgrunnlagforforvaltningen.

Deter registrerthekkelokaliteterforhubroi influensområdettil deplanlagte
vindkraftverkene.Virkningsomfangetforhubrovurderesavkonsekvensutredningentil
å værelitenegativtomfangnoeforskjøvetmotmiddelsnegativtomfang.

Hubroenhar i hovedsaksinehekkeplasseret stykkeunnaplanområdet,ogvurderesi
hovedsakåjakte i fiordområdenesomer rikepå fugl,i jordbrukslandskapetog ellersi
lavereliggendeområdernær reirlokaliteten.Detvurderesimidlertidat den tiltider også
kan benytteplanområdettiljakt.Selvomhubroengenerelthar en flygehøydeunder
turbinbladene,er det derforen vissfareforkollisjonmedturbinblader.

Sydforvindparkener det registrerten hubrolokalitetsomkunneblittberørt avde
opprinneligeplanene.Planområdeter blantannetderforbetydeligredusert i dette
området.

I konsekvensutredningenantasdet athubroeni regionenhovedsakeligjakter i
lavereliggendestrøk i kulturlandskapet,vedsjøenogvedinnsjøerder det er myefugl.
Denantasi mindregrad åjakteoppepåfiellplatåenei ungetiden,da detkan bliforlangt
forhubroenå fraktetyngrebyttedyr.Detteresultereri at den sjeldenflyrmer enn 2km
frareiret i hekketiden.Forhubrolokaliteternær fiellplatåetkanfiellområdeneutgjøre
enviktigeredel avjaktområdet.Virkningeneforhubroenviletter departementets
vurderinghovedsakeligværeknyttettilforstyrrelse.Farenforkollisjonerantaså være
mindre.

Avstandentilhekkelokaliteterforhubro er etter departementetsvurderingså stor at en
ytterligerebuffersoneikkeer nødvendig.

I departementetsvurderingvektleggesde avbøtendetiltakgjennomNVEskravom
plikttil å gjennomførefor- og etterundersøkelseravhubro og svartandi samarbeid
med andrevindkraftaktøreri Snillfiord.I samrådmedNVEskaldet utarbeidesforslag
tilprogramtilfor- og etterundersøkelser.DetteprogrammetskalgodkjennesavNVE.
NVEskaldrøfteprogrammetmedFylkesmannenførgodkjenning.

Svartand
Deter registrertfirehekkelokaliteterforsvartandi ognær planområdetfor
Engvikfielletvindkraftverket.Artener ikkenevnti konsekvensutredningenfor
Svarthammaren/Pållifiellet,og er blittrødlistetsomnær truet etter at
konsekvensutredningenble skrevet.
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Svartandantaså ha relativtlitenkollisjonsrisikomedvindturbiner,men artener sårbar
forforstyrrelser.Departementetleggerderfortilgrunnsomavbøtendetiltakmedvilkår
omat det skaltas hensyntildisselokalitetenei planleggingenavtiltaketog i
anleggsarbeidet.Deter ogsåsattkravomfor-ogetterundersøkelseravsvartand.

Departementetslutterseg tilNVEsvurderingomat dissehekkelokaliteteneikkeer av
en slikverdiat det bør settekravombuffersoner.Departementetslutterseg tilNVEs
kravomforundersøkelsermedmulighetfornyekravomavbøtendetiltak.

Storlom
Deter registrertto hekkelokaliteterfor storlomrett utenforgrenseni den sørligedelen
avplanområdetforSvarthammaren/Pållifiellet.Tiltakenevilkunnepåvirke
storlombestandenlokalt,menviletter departementetsvurderingikkeha betydningfor
dennasjonaleellerregionalebestanden.Storlommenantasåha en stabilbestandi
Midt-Norge.

DensørligedelenavplanområdetforSvarthammaren/Pållifielletinngårikkei det som
er gittkonsesjonavNVE.Dettereduserer de samledevirkningenefor storlom.Detmå
settesvilkåromat det skaltas hensyntiltruede ognært truedefuglearteri
anleggsfasen.

Departementetfinnerat det generelter begrensetmedkunnskapomhvilken
påvirkningetableringavvindkrafthar forlommene.Departementetleggertilgrunn at
vilkåretomfor-og etterundersøkelseravenkeltefuglearterogsåskalinkluderestor-og
smålom.

Virkningeneforhekkelokaliteteneutenforplanområdetforvindkraftverketviletter
departementetsvurderinghovedsakeligværeknyttettilforstyrrelse.Avstandenfra
planområdettilhekkelokaliteterfor storlomer så stor at det ikkeer nødvendigmed
buffersoner.

Havørn
Deter ikkefunnethekkelokaliteterforhavørninnenforplanområdetfor
Svarthammaren/Pållifiellet.Deter vidererelativstor avstandfraplanområdettilkjente
havørnområder.

Departementetvisertilat det er en positivbestandsutviklingforhavørni Norge.
ErfaringerfraSmølaviserat den er kollisjonsutsatt,menat denlokalehavørnbestanden
ikkehar gått ned etter at Smølavindkraftverkbleetablert.Departementetfinnerat
Svarthammaren/Pållifielletaleneikkevilmedførevirkningerforbestandsutviklingen
forhavørn,jf.naturmangfoldloven§ 5.

Vandrefalk
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Deter ikkeregistrerthekkelokaliteterforvandrefalki planområdene,men
vandrefalkenantaså brukeplanområdenetiljakt.Vandrefalkener tatt ut avrødlistafra
2010og regnesnå somlivskraftig.Departementetfinnerat Svarthammaren/Pållifiellet
vindkraftverkvilha ubetydeligvirkningforvandrefalk.

Kongeørn
Denlokalebestandenvedplanområdetkan blipåvirketavvindkraftverkene,da
kongeørnabrukerplanområdenetiljakt.Virkningenekanværeknyttettilbåde
kollisjonmedvindturbineneogkraftledningeneogforstyrrelser.Etter at planområdene
forSvarthammaren/Pålliflelleter blittbetydeligredusert,er de negativevirkningene
antattå blimindre.

Kongeørner ikkeregnet somtruet ellernær truet i Norge.

Konklusjonfor påvirkning på fugl ved Svarthammaren/Pållifielletvindkraftverk.
Etter departementetsvurderingkan tiltakeneha betydningforden lokale
bestandsutviklingenfor svartand,menvilellersikkeha betydningfor
bestandsutviklingenfor truede og nær truedefuglearter,jf.naturmangfoldloven§ 5.

Departementetvisertilvilkåretomat det skaltashensyntil truede og nært truede
fuglearteri anleggsperioden,og særligtilathensynettilhekkelokaliteterforsvartand
skalivaretasgjennomdetaljplanleggingenavvindkraftverket.Departementeter avden
oppfatningatpotensialetfor skadepåfuglvedbyggingog driftav
Svarthammaren/Pållifielletvindkraftverkisolertsett ikkeer så stort at det er tilhinder
forgjennomføringavtiltaket,jf.naturmangfoldloven§ 5.

7.5.2.4 Geitfielletvindkraftverkspåvirkningpå fugl

Hubro
NorskOrnitologiskForening(NOF)visertilat det i konsekvensutredningenfor
Geitfielletheter at:

"Hubrohekket tidligerei dalforeneinntil Geiffiellet,men ser nå ut til å væreforsvunnet
som hekkefugl.Det synesikke å være tilholdav hubro i nærområdettil Geitfjelleti dag,
men eldrehekkeplasseri Snilldalengjør at detfinnes etpotensial.I influensområdettil
Geiffielleter det stadfestetto eldrehubrolokaliteter.""I tillegger det registrert9 lokaliteter
innenforinfluensområdettil RemmafielletogSvarthammaren. I og med at det ikke hekker
hubroi influensområdettil Geiffielleter det ikke relevantå vurdereeffekteneav atflere
vindkraftverkbyggesi nærhetenfor dennearten."

NOFmenerde foreløpigeresultatenefrasatellitt-telemetri-studienreiser en rekke
spørsmålsomdet er viktigå fåklarlagt.Ethubroparmeden så stor aksjonsradiussom
det studietviserkan lett mistolkestil å representereflerepar.NOFmenerden
nyervervedekunnskapenfraprosjektet"Kartleggingav hubroensterritoriebrukifire
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ulikehabitattyper"om hubroens arealbruk i Snillfiord, medfører et radikalt forandret
faktagrunnlag, og disse inngrepenes konsekvens for hubro må sees i et helt nytt lys og
vektlegges i behandlingen av Idagen. NOF anfører at sluttkonklusjonen om at
vinkraftverkene har liten negativ samlet virkning for hubro, ikke lenger er holdbar.

Departementet legger til grunn at det ikke synes å være tilhold av hubro i plan- og
influensområdet til Geitfiellet vindkraftverk. I følge konsekvensutredningen foreligger
det en hekkelokalitet i nærheten av vindparken, men denne er ikke registrert brukt på
20 år, og antas å være inaktiv. Etter departementets vurdering er avstanden til
nærmeste hekkelokalitet tilstrekkelig til å unngå forstyrrelser for hekkende hubro, og
kollisjonsfaren vurderes også som meget lav. Dette underbygges av
tilleggsopplysninger lagt frem av SAE Vind DA, der sammenstilling av bevegelsene til
hubroen fra GPS-registreingen til NOF og planområdet til Geitfiellet viser en avstand på
om lag 5 km. Departementet mener at Geitfiellet vindkraftverk vil ha ubetydelig
virkning på hubro.

Storlom
Det er observert storlom ved Tverrelvtjørna, men det er usikkert om den hekker der.
Storlommen som hekker ved Fiskeløysvatnet, har sin hekkeplass om lag 350 meter syd
for nærmeste driftsvei og om lag 800 meter øst for nærmeste planlagte vindturbin.

Departementet legger til grunn at virkningen for storlom i Geitfiellet er mest knyttet til
forstyrrelser i forbindelse med drift og økt ferdsel. Storlom kan forventes å bli negativt
påvirket, særlig i anleggsfasen, da hekkelokaliteten ved Tverrelvtjørna er registrert i
nærheten av omsøkte adkomstveier. Etter departementets vurdering vil imidlertid ikke
vindkraftverket ha betydning for den nasjonale eller regionale bestanden, og dermed
ikke true forvaltningsmålet for arten jf. naturmangfoldloven § 5.

Smålom
Smålom har en hekkelokalitet sør ved Storfielltjørna. Det er planlagt vindturbiner i
dette området med en avstand på om lag 200 meter fra tjørna.

Bestandstettheten av smålom i regionen er trolig relativt stor, og arten er livskraftig
både regionalt og nasjonalt. Erfaringer fra Smøla og Bessakerfiellet tilsier at smålom
har relativt liten risiko for kollisjon, men arten kan bli fortrengt fra området.

Departementet finner at det generelt er begrenset med kunnskap om hvilken
påvirkning etablering av vindkraft har for lommene. Departementet legger til grunn at
vilkåret om for- og etterundersøkelser av enkelte fuglearter også skal inkludere stor- og
smålom.

Havørn
Det er registrert to hekkeplasser for havørn i influensområdet nord for fiorden.
Etablering av vindkraftverk kan medføre fortrenging av området og gjøre det mindre
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attraktivtsomnæringsområdeforhavørnen.Havørnener ogsåutsatt forkollisjonmed
vindturbinene.Deter imidlertiden positivbestandsutviklingforhavørni Norge.
Departementetleggertilgrunn at Geitflelletvindkraftverkikkevilmedførebetydelige
virkningerfordenlokaleogregionalebestandsutviklingenforhavørn,og dermedikke
være i stridmedforvaltningsmåletforarten,jf.naturmangfoldloven§5.

Kongeørn
Snillfiordkommuneforeslårat femvindturbinerpå Seglaflellet/Vuttudalsmannenog
Høystakkentas ut avplanenepå grunn avavstandtilhekkelokaliteterforkongeørn.
Viderevilkommunenat en turbinpå Snilldalsknubbentas ut på grunn avlangveiføring.
Kommunenønskerogsåen alternativadkomstveifra industriområdet.Utmarkslageti
Vuttudalenhevderat det ikkeer registrertkongeørnhekkingi områdetHøystakkenpå
mangeår, ogkun sporadiskehekkingvedSkotsstøkammen.Utmarkslagetmener det
er 25år sidenområdetHøystakkenblebruktfastavørn.

Departementetvisertil at det i konsekvensutredningener opplystatkongeørnhar en
fasthekkeplassi Seglaflelletsvestvegg,og med stor sannsynlighetvildenne
hekkeplassenfortsattbenyttesetter atvindkraftverketer bygget.Ørnenevilværeutsatt
forkollisjonerunderjakt ogvedforflytningertilogfrareiret. Påvirkningenfordenne
hekkelokalitetenvurdereså værelitentilmiddelsnegativt.Genereltforventes
vindparkenå blimindreattraktivsomnæringsområdeforbådehavørnogkongeørn
gjennomhele åretpgaferdsel,støyoggenerellhabitatforringelse.Utbyggingpå
Seglaflelletinngårikke i konsesjonentilSAEVind,jf.pkt.8.2.1nedenfor.Vedikke å
plassereturbineri dette området,redusereskonfliktenmedørn.

Departementetpåpekeratkongeørnnå er regnet somlivskraftig.Deter fortidentrolig
veksti Norgeskongeørnbestand.Departementetleggertilgrunn at Geitflellet
vindkraftverkikkevilmedførebetydeligevirkningerforden lokaleog regionale
bestandsutviklingenforkongeørn,og dermedikkevære i stridmedforvaltningsmålet
forarten,jf.naturmangfoldloven§ 5.

Konklusjonfor påvirkning på fugl ved Geiffielletvindkraftverk
Departementetleggertilgrunn at avhekkendearter i plan-og influensområdet,er
storlomrødlistetoghavørnen ansvarsart.Tiltakenekanha betydningfordenlokale
bestandsutviklingenfor storlomogkongeørn.Etter departementetsvurderingvil
tiltakeneikkeha betydningfordenregionaleellernasjonalebestandsutviklingenfor
truede ognær truede fuglearter,jf.naturmangfoldloven§5.

Departementetviserforøvrigtilvilkåretomat det i anleggsperiodenskaltas hensyntil
rødlistedefuglearter,og da særligstorlom.Departementeter avden oppfatningat
risikoenfor skaderpå fuglebestandervedbyggingog driftavGeitflelletvindkraftverk
isolertsett ikkeer så store at de er tilhinderforgjennomføringavtiltaket.
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7.5.2.5 Remmafielletvindkraftverkspåvirkningpåfugl

NorskOrnitologiskForening(NOF)anførerat i ettertidavfagrapportenefraASK
Rådgivninghar de fåttnykunnskapomhubroensarealbruki Snillfiord.Deter blant
annetpåvisthekkingmedungeproduksjoni 2010og 2011.I juni2011bledet somleddi
NOFsprosjekt"Kartleggingavhubroensterritoriebruki fireulikehabitattyper"fanget
en voksenhubrohunn somblepåmontertsatellittsendermed GPS-mottaker.I løpetav
sommerenoghøstenhar prosjektetfåttjevnligstedposisjonerfradennefuglen.

NOFanførerforøvrigat det foreliggerregistreringeravhubro,heilo,spover,varsler,
rødstilk,kongeørn,steinskvett,smålom,storlom,rypeog svartenderi influensområdet
tilRemmafielletvindkraftverk.

Hubro
NOFsforeløpigdatafra satelittelemetri-studietviserat denmerkedehubroeni
ungeperioden(juni-august)primærtjaktetaktivtpå fiellplatåetvedRemmafiellet,og
ikkevedfiordensomtidligereantatt.Posisjoneneviseratjaktområdeti sommerhalvåret
er konsentrertpå fielletveddet utredetetrasalternativet 1.4forny420kVkraftledning.
Konsekvensutredningenfor420kVkraftledningenmed den samlendenett-
tilknytningenfordekonsesjonssøktekraftverkeneuttrykkerbekymringforinnvirkning
påhubro.

Påbakgrunnavresultatenefra telemetriundersøkelsengår NOFsterkt i motat
Remmafielletvindkraftverkrealiseres.Devisertilathubroennestenutelukkendehar
benyttetdeleravplanområdetsomjaktområdei periodenjuni,juliogførstehalvdelav
august.

NOFanførerat i tilleggkommerhubroensforetruknejaktområdei ungesesongenmidt
i planområdetfordetkonsesjonssøktevindkraftanleggetpå Remmafiellet.Detteøker
dennegativevirkningenavRemmafielletvindkraftanleggbetydelig.

NOFsundersøkelserviserogsåat etter ungeperioden,i august-oktober2011,ble
hubroensleveområderutvidetbetydelig,og ogsåi denneperiodenvardet i hovedsak
fiellområdersomblebenyttettiljakt.Detteer områdersomliggeropptil20km fra
hekkeplassen.I denneperiodenbruktehubroenaktivtfiellområdeneinnenfor
planområdettil de konsesjonssøktevindkraftanleggenepå
Svarthammarfiellet/Pållifiellet/Engvifiellet,og den opererteogsåpågrensentil
planområdetfordetkonsesjonssøktevindkraftanleggetpå Geitfiellet.

Departementetvisertilat det er registrertsekshekkelokaliteterforhubro i
influensområdet,og den nærmesteavdisselokaliteteneer omlag 1.8km fraen
foreløpigskissertturbinplassering.Detantasat ikkeallehekkelokaliteteneer i bruk og
at bare ett ellerto hubroparhekker i influensområdet.Påbefaringenfikk
departementetoppgittfrarepresentantfraNaturvernforbundetat mannå antardet i
den sistetidenbarehar væreen enslighubroi detteområdet.Departementetleggertil
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grunn at avstandentilnærmestehekkelokalitetvilvære tilstrekkeligfor å unngå
forstyrrelseri hekkeperioden.

Konsekvensutredningenleggertilgrunnathubroensjaktområderi hovedsaker
fiordområdenesomer rikepå fugl,jordbrukslandskapetog lavereliggendeområder
nær reirlokalitetenforøvrig.Departementethar imidlertidmerketseg at NOFsdatafra
satellitt-telemetri-studietviserat en hubro i ungeperioden(juni-august)mest avalt
jaktetaktivtpå den nord-vestligedelenavfiellplatåetinkluderti planområdettil
Remmafiellet.Dettetilsierat hubroenhar et størreutbredelsesområdeenn førstantatt.

Deter rapportersomkonkluderermedathubroenhovedsakeligoperereri luftromsom
gjørat den ikkeer spesieltutsattforkollisjonermedvindturbiner.Selvomhubroen
generelthar en flygehøydeunder turbinbladene,leggerdepartementettilgrunn at det
likeveler en vissfareforkollisjonmedturbinblader,jf.prinsippeti naturmangfoldloven
§9.

Påbakgrunnavnyinformasjonomhubroensbruk avplanområdettil Remmafiellet
vindkraftverkfinnerdepartementetdet nødvendigmeden mindrejusteringav
planområdetforå redusere inngrepenei det områdethubroenhar benyttetmest.Den
nordvestligegrensenforplanområdettrekkesderforsørovertilkote 500nord for
Svartdalstjørna.Foreløpigskisseoverturbinplasseringtilsierat endringenreduserer
utbyggingenmeden turbintilsvarendeen installerteffektpå mellom2,5og 4,5MW.

På bakgrunnavavstandentilnærmestehekkelokalitetogendringeri planområdet,
finnerdepartementetat hensynettilhubroikkei seg selver tilhinderforutbyggingav
Remmafielletvindkraftverk.

Kongeørn
Snillfiordkommuneuttaltei høringsrundenat èn til tre vindturbinerplanlagtlokalisert
vedLamdalsheiaburde utgåfraplanene,blantannetpå grunn avnærhet tilen
hekkelokalitetforkongeørn.Deter registrerthekkelokaliteterforkongeørni
influensområdet,hvoraven er omlag 600meterfranærmesteplanlagtevindturbin.
Planområdetblirbrukt tiljakt.

Departementetleggertilgrunn at kongeørnkanværeutsattforkollisjonermed
vindturbiner,mentiltaketviletter departementetsvurderingikkepåvirkedenlokaleog
regionalebestanden,jf.naturmangfoldloven§5.Kongeørnenregnes i dagsomen
livskraftigart, og bestandenantaså værei vekstbådei Norgeogi Sverige.
DepartementetfinnersomNVE,ikkegrunnlagfor å settekravomatvindturbineneved
Lamdalsheiaskaltas ut avplanene.

Storlom
Deter registrert storlomvedSlørdalsvatnetog Melvatnetvest forRemmafiellet,og det
er sannsynligat artenhekker i disseområdene.Detframkommerimidlertidav
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konsekvensutredningenat planområdettroligikkebrukestilnæringssøk,og
virkningeneforartener vurdertsomsmå.

Smålom
Deter kjentehekkelokaliteterfor smålomi to vannnordforGabrieltjørna,og det er
sannsynligat artentrekker overplanområdet.ErfaringerfraSmølaog Bessakerfiellet
tilsierimidlertidat smålomhar relativtlitenrisikoforkollisjon,menat artenkan bli
fortrengtfraområdet.Departementetleggertilgrunnat dennearten ikkeer vurdert
somtruet ellernær truet, ogvilikkevektleggepotensiellevirkningerfor smålom.

Departementetfinnerat det generelter begrensetmedkunnskapomhvilken
påvirkningetableringavvindkrafthar forlommene.Departementetleggertilgrunn at
vilkåretomfor-og etterundersøkelseravenkeltefuglearterogsåskalinkluderestor-og
smålom.

Hønsehauk
Deter én lokalitetforhønsehauki influensområdet.Hønsehauker klassifisertsomnær
truet. Ettersomhønsehaukenhar godmanøvreringsevneogi litengrad oppholderseg i
åpentlandskap,vurdererdepartementetartentilåha lavkollisjonsrisikomed
vindturbiner.Dener derimotsensitivforforstyrrelseri hekketiden.Hekkelokalitetener
overen kilometerunnaplanområdetsyttergrense,ogdepartementetmenerderforat
eventuelleforstyrrelserforartenvilvære små.

Konklusjonfor påvirkning på fugl vedRemmaffelletvindkraftverk
Departementetleggertilgrunn at det er registrerthekkelokaliteterforde rødlistede
artenehubro,storlomoghønsehauki influensområdettilvindkraftverket.Virkningene
fordissearteneviletter departementetsvurderinghovedsakeligværeknyttettil
forstyrrelse.I tilleggkanvindkraftverketmedførekollisjonsrisikoforkongeørn,
smålomogfiellvåk.Departementetleggertilgrunnat tiltaketaleneikkevilha
betydningforbestandsutviklingenfortruedeognær truedefuglearter,jf.
naturmangfoldloven§ 5.For å redusere inngrepenei dendelenavplanområdetsomdet
er dokumentertathubrohar benyttettiljakt,trekkesdennord-vestligedelenav
planområdetsørovertilkote 500.Dettegjørat et skissertturbinpunktfallerut.

Departementetslutterseg forøvrigtilNVEsvurderingomikkeå sette en generell
buffersonerundt områdermedtruedeellernær truedearter fordieventuellevirkninger
forde ulikeartenevilvære forskjelligeogbørvurdereskonkreti hvertenkelttilfelle.
Tiltakshaverhar foreslåttat anleggsarbeidskalunngåstett opptilsårbare
hekkelokaliteterforfugli deres mest sårbareperioder.Detteskalomtalesspesifikti en
miljø-,transport-og anleggsplan.Departementetviserforøvrigtilat det er sattvilkår
omatveienei vindkraftverketikkeskalvære åpneforallmennmotorisertferdsel,slikat
forstyrrelseneforsårbarearter i områdetreduseres.
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Departementetvisertilvilkåretom at det skaltas hensyntilrødlistedefuglearteri
anleggsperioden,og finnerat skadenepåfuglvedRemmafielletvindkraftverkisolert
sett ikkeer så store at de er tilhinderforgjennomføringavtiltaket.

7.5.2.6 Frøyavindkraftverkspåvirkningpåfugl

NorskOrnitologiskForening(NOF)anførerat det er gittkonsesjonførkartleggingen
avforekomsteravhubro er avsluttet.NOFkjennertilat kartleggingenhar resultert i
funnaven tidligereukjenthekkelokaliteti et leveområdeavhøykvalitet,mindreenn 2
km unnaplanområdet.Tidligerehekkingmedtojevnstorefugleri godthold i et ellers
dårligår,viserat dette er et viktigleveområdeforhubro.Atdennehekkingenikkehar
blittpåvistvedtidligereutredninger,viseretter NOFsvurderingat ogsåpåFrøyavar
kunnskapsgrunnlagetsomlå tilgrunnførvedtaketfordårlig.NOFer derforuenigmed
NVEi at de enkeltetiltakeneskonsekvensutredningergir et tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlagtil å kunnegjørevurderingeromsamletbelastningjf.
naturmangfoldloven§ 10.

Hubro
Departementetpåpekerat det ikkeer registrerthekkelokaliteterforhubro innenfor
planområdet,men deler avplanområdetblirbrukt tiljakt.Detble i 2005observerten
flygendehubro nede i Stutvassdalen,og det er lagttilgrunn i konsekvensutredningen
at Stutvassdalenog områdetBrennablirbrukt somjaktområde.

I"Utredning av Froya Vindkraftverkmed tilgrensendeområderfor utbredelseav Hubro"
avMartinPearson (2012)er det opplystatdet i 2012blefunnetet nytthekkeområde
medto ungermindreenn 2km utenforplanområdet.Rapportenangirat det i dagfinnes
to ulikeleveområderforhubro i ogrundtplanområdet.Beggeleveområdeneinkluderer
deleravvindkraftområdeti hekketiden.Detskrivesi rapportenat store delerav
vindkraftområdetdermedkan betegnessomet økologiskfunksjonsområdeforhubro
påFrøya.En utbyggingavvindkraftverketvil,i følgerapporten,føretildesimineringav
hubroensbyttedyri området.Detteskjervedforstyrrelseavbyttedyreneslikat de
flytterut avvindkraftverkområdene,økt dødelighetavbyttedyrenesomfølgeav
kollisjonermedvindmøllerog øktpredasjonavhubroensbyttedyri hekketiden,som
følgeavnyeturveieri terrenget.

Departementetfinnerat det er usikkerthvilkevirkningervindkraftverketvilha på
hubroen.Utredningersomer gjorti forbindelsemedandrevindkraftprosjekter
konkluderermed athubroenhovedsakeligoperereri luftromsomgjørat den ikkeer
spesieltutsattforkollisjonermedvindturbiner.Imidlertidleggerdepartementettil
grunnat inngrepi leveområdet,habitatforringelseogforstyrrelse,innebærerstørre
virkningerforhubro ennkollisjonsfarenmedvindturbiner.

Departementetleggertilgrunn at avstandentilnærmestehekkelokalitetvilvære
tilstrekkeligforå unngåforstyrrelservedhekkelokalitetenog redusere
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kollisjonsrisikoen til et minimum. Det foreligger imidlertid vurderinger om det kan
være hekkelokalitet innenfor planområdet. Føre var —prinsippet, jf. naturmangfoldloven
§ 9 bør derfor vektlegges i den samlede vurderingen av tiltaket. Det vises til kapittel 8.2
nedenfor.

Trønder Energi Nett AS (TEN) har fått konsesjon til ny 66 kV kraftledning mellom
Frøya vindkraftverk og Frøya transformatorstasjon etter alternativ 2 som innebærer
spenningsoppgradering av eksisterende 22 kV nett ved ombygging av mastene.

Departementet viser til at rapporten "Utredningav Frøyavindkraftverkmed tilgrensende
områderfor utbredelseav Hubro" (Pearson 2012) angir observasjoner av hubro også i
området for ny 66 kV kraftledning. Elektrokusjon er en av de hyppigste årsakene til
unaturlig hubrodød, og antas generelt å utgjøre en betydelig trussel for hubroen.
Departementet viser videre til prinsippet om miljøforsvarlige teknikker i
naturmangfoldloven § 12.

Departementet har fått opplyst fra konsesjonæren at isolatorene etter ombygging vil få
lengre kjeder slik at ledningene vil bli liggende lengre under traversen. Faren for
elektrokusjon bil dermed redusert.

Når det gjelder den gjenstående 22 kV ledningen i dette området finner departementet
at for å redusere den samlede belastingen på hubro i dette området ytterligere, bør det
vurderes tiltak for å redusere faren for elektrokusjon for eksempel bruk av sittepinner.
Departementet setter derfor som vilkår for ny 66 kV at det i detaljplanleggingen utredes
og foreslås tiltak om mulig for å redusere elektrokusjonsfaren på eksisterende 22 kV
ledning fra krysset mellom vei 411 og 716 og til henholdsvis Frøya transformatorstasjon
og Frøya vindpark transformatorstasjon.

Havørn
Det fremgår av konsekvensutredningen at det er to hekkelokaliteter for havørn
innenfor planområdet. I tillegg er det kjent at havørn bruker store områder i forbindelse
med jakt. Det er en relativt tett havørnbestand på Frøya. NOF har tidligere anført at
yngre havørn som trekker gjennom området vil bruke den indre delen av
strandflatelandskapet langs kysten, og at også disse havørnene dermed vil bli berørt av
vindkraftverket. Fylkesmannen påpeker at tiltaket vil innebære inngrep i et område som
er svært viktig for havørn, og skriver at en liten økning i dødelighetsprosent kan være
av betydning for bestandsutviklingen.

I NINAS rapport 884/2012 Havørn ogvindkraftverkpå Frøya,konkluderes det med at
hekketettheten av havørn innenfor planområdet på Frøya er svært høy, og på høyde
med det den var i sentrale deler av Smøla før det ble bygd vindkraft der. Det anslås at
det vil være 8-9 ulike territorier innenfor det opprinnelige planområdet, som til sammen
har 31 kjente reir. En må påregne et visst tap av havørn på Frøya etter en utbygging av
vindkraftanlegget.
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Departementetvisertil at det opprinneligeplanområdettilFrøyavindkraftverkble
vesentligredusert avhensyntilfugl,slikatviktigeområderforhavørni stor grad er
unntattplanområdet.

Etableringavvindkraftverkkan medførefortrengingavområdetoggjøredet mindre
attraktivtsomnæringsområdeforhavørnen.Havørnener ogsåutsatt forkollisjonmed
vindturbinene.Havørner imidlertidlivskraftigogbestandener i vekst.Departementet
finnerat Frøyavindkraftverkkan gi noetapogfortregningavhavørn,men at dette ikke
vilmedførebetydeligevirkningerfordenlokaleog regionalebestandsutviklingenfor
havørn,jf.naturmangfoldloven§5.

Konklusjonfor påvirkning på fugl vedFroyavindkraftverk
Departementetleggertilgrunn at det er registrerthekkelokaliteterforhubro i
influensområdettilvindkraftverket.Virkningeneforhubroviletter departementets
vurderinghovedsakeligværeknyttettilforstyrrelse.I tilleggkanvindkraftverket
medførekollisjonsrisikoforhavørn.Departementetleggertilgrunnat tiltaketmed et
redusertplanområdeogtiltakommuligforå redusereelektrokusjon,aleneikkevilha
betydningforbestandsutviklingenfortruedeog nært truede fuglearter,jf.
naturmangfoldloven§ 5,ut overpotensiellelokalevirkningerforhavørn.
Departementeter avden oppfatningat potensielleskaderforfugleartervedFrøya
vindkraftverkisolertsett ikkeer så storeat de er tilhinderforgjennomføringav
tiltaket.

7.5.3 For- og etterundersøkelser

Flereklageparterber omfor-ogetterundersøkelseravvirkningerfornaturmangfold.
Dettegjeldersærligtruede fuglearter.Nårdet gjelderde elektriskeanleggenei
snillfiordområdeter det etter departementetsvurderingviktigstå undersøkesamlede
virkningerforhubro.Det er i konsesjonenesattvilkåromatvindkraftkonsesjonærenei
Snillfiordskalsamarbeideomfor-ogetterundersøkelseravhubro.I tilleggmener
departementetat det kanværeviktigmedmer kunnskapomvindkraftverksvirkninger
for svartand.Deter registrerthekkelokaliteterforsvartandi planområdetfor
Svarthammaren/Pålliflelletvindkraftverk,og det er etter departementetsvurdering
sannsynligat denneartenfinnesi flereavplanområdenei Snillfiordkommune.Deter i
konsesjonenesattvilkåromfor-og etterundersøkelseravsvartand.Dettevilbidratilat
konsesjonærenekanhensyntasvartandi detaljplanleggingenavtiltaketog tilny
kunnskapomvindkraftverksvirkningerforender.

Departementetfinnerat det generelter begrensetmedkunnskapomhvilken
påvirkningetableringavvindkrafthar forlommene.Departementetleggertilgrunn at
vilkåretomfor-og etterundersøkelseravenkeltefuglearterogsåskalinkluderestor-og
smålom.
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Nårdetgjelderandrearter,har ikkedepartementetfunnetdethensiktsmessigå kreve
for-og etterundersøkelser.

Forundersøkelseneskalomfattekartleggingavaktivitetpåkjentehubrolokalitetermed
siktepå å avdekkeom det foregårhekkingi de aktuellesesongene.Dersomdet påvises
aktivhekking,skaldet tas særlighensyntil dette i anleggsvirksomhetenslikat
forstyrrelsenebegrenses.

7.6 Støy og skyggekast

Forum for naturogfriluftslivi Sør-Trøndelag(FNF)anførerat NVEhar utkvittert
argumentasjonenomlaverestøygrenseri såkaltestilleområdermed at kommunen
ikkehar avmerketdeler avplan-og influensområdetsomgrønnesoner.FNFanfører
videreathvismanleser retningslinjeneforbehandlingavstøyi arealplanlegging(T-
1442)ser manat det ikkeer et kravomå merkehvilkeområdersomikkeburde bli
påvirketavstøy,men at manhar satt oppanbefaltegrenseverdieruansettomde er
merketellerikke.Forurørte flellområdersomde flesteavområdenebeståravi dag,
kan manlese at fremmedelyderi prinsippeter uønsket.

NorgesMiljøvernforbund(NMF)anførerat støyfravindturbindermedfører
helseproblemerforpersonersombor inntiltre kmfranærmestevindturbin,og at den
lavfrekventestøyener spesieltplagsom.NMFpåpekerogsåvirkningeneknyttettil
elektromagnetiskefeltvedvindturbinerogkraftledninger,og menerat dyrenei
områdetogsåvilblipåvirketavstøyogelektromagnetisme.

DepartementetleggerNVEsvurderingtilgrunnomat støyeninnenforområdetfor
vindkraftverkenevilvære overde anbefaltegrensenefor stilleområderi støyretningen
T-1442.Dettevilimidlertidgjeldeforallevindkraftverk.

NVEhar i vedtakenereferert tilgrønnesonerfordi"kartlagtestilleområdersom etter
kommunens vurderinger viktigefor natur —ogfriluftsinteresserbørvisesi kommuneplan
somgrønn sone,slik at de synliggiorogbedrekan ivaretasgjennom arealplanlegging."

Departementetviseri den forbindelsetilat SnillflordogFrøyakommunerikkehar
angittvindkraftområdetsomen slikgrønnsone.

Departementeter avden oppfatningat utfordringenemed støyisolertsett ikkeer så
store at de er tilhinderforgjennomføringavtiltakene.
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8. SAMLET VURDERING

8.1 Innledning

Departementet vil vurdere de samlede virkningene av utbygging av vindkraft i de
aktuelle planområdene, herunder samlet belastning for naturmangfoldet jf.
naturmangfoldloven § 10. NVE har vurdert de samlede virkninger av utbyggingen i de
respektive notater kalt bakgrunnfor vedtak.

Ved vurderingen av de enkelte prosjekter vil departementet gå igjennom hvert enkelt
vindkraftverk med utgangspunkt i klageanførslene. Alle prosjektene i det aktuelle
området er påklaget og omfattes av departementets klagebehandling.

8.2 Vurdering av de enkelte prosjekter

8.2.1 Geitfiellet vindkraftverk

Bakgrunn
Ved NVEs vedtak av 28. juni 2012 fikk SAE Vind DA konsesjon til Geitfiellet
vindkraftverk. I samme vedtak fikk Zephyr AS avslag på søknaden om konsesjon til
samme vindkraftverk. Etter NVEs konsesjonsvedtak kan vindkraftverket ha en
installert effekt på inntil 170 MW, tilsvarende en årlig produksjon på om lag 460 GWh.

Zephyr AS påklaget vedtaket i brev av 17. august 2012 med den begrunnelse at SAE
Vind ble meddelt konsesjon. Klager anfører at vedtaket er mangelfullt begrunnet og til
dels basert på utenforliggende hensyn. Det anføres videre at sentrale momenter ved
konkurranseavklaringen ikke er vurdert.

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag (NST) anfører at 17 km2 tap av INON-område på
Geitfiellet er et stort tap, og mener en omlegging av 132 kV kraftledningen fra
Krokstadøra til Holle smelteverk er et aktuelt tiltak for å restaurere tapte INON-
områder. Det blir da et større sammenhengende INON-område fra fiord til fiell.

Departementetsvurderingav Geiffielletvindkraftverk

Etter departementets vurdering er de viktigste negative virkningene av Geitfiellet
vindkraftverk knyttet til fugl, de visuelle virkningene for landskap og friluftsliv.

Vindkraftverket kan føre til habitatforringelse og kollisjonsfare for hekkende og
næringssøkende fugl i plan- og influensområdet. Det er spesielt storlommen som kan
bli forstyrret ved hekking og for habitatet generelt. Videre vil vindkraftverket utgjøre
kollisjonsfare for og kunne fortrenge havørn og kongeørn.

Vindkraftverket vil være et dominerende landskapselement og medføre store visuelle
virkninger for landskapet. Departementet legger til grunn at det hovedsakelig vil være
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lokaltviktigefriluftsområderog turmåli influensområdetsomblirpåvirketvisuelt.
Brukenavområdettilfriluftsliver imidlertidbegrenset.Deter tre hytter i planområdet,
og til sammenfemhyttervilbliberørt avtiltaketi formavstøyog skyggekast.

Inngrepetvilogsåføretilbortfallavomlag 17km2inngrepsfrieområder (INON)
kategoriII,inkludertINONfraflordtilfiell.Imidlertider det inngrepsfrieområdet
allerededelti to aven kraftledningstraségjennomplanområdet.

Planområdettil Geitflelletvindkraftverker beskrevetsomet muligområdefor
vindkraftverki bådefylkesdelplanenogkommuneplanensarealdel.Kommunener
positivtiletableringen,med enklejusteringeravturbinplasseringerogvalgavtrasé for
adkomstvei.Vindkraftverketanslåså gi omlag 255årsverki anleggsfasenog 6-11
arbeidsplasseri driftsfasen.

Deter godevindressurseri områdetogmoderatekostnaderknyttettil infrastrukturog
nettilknytning.Etter departementetsvurderinger vindkraftverketøkonomisk
bærekraftigsammenlignetmedandrevindkraftverki Norge.

Etter en samletvurderingfinnerdepartementetat fordelenevedutbyggingen
overstigerde muligenegativeskaderogulempervedetableringavprosjektetisolert
sett,ogleggerdettetilgrunnforen samletvurderingavalleprosjektene.Detvisestil
kapittel9 nedenfor.

Konkurranseforholdetmellom SAE VindogZephyrAS
I brevav6.mai2013oppfordretdepartementetpartenetil å inngåen utbyggings-og
driftsavtaleforå lettefremdrifteni klagebehandlingen.Departementetmottoksvarpå
henvendelsenefrabeggepartenei brevav31.mai2013.Deter i ettertidinnkommet
tilleggsopplysningerfrabeggeparter.Departementetkonstatererat det ikkeer
oppnåddenighetmellomparteneog atklagenfraZephyrASstårvedlag.

Departementetkonstatererat bådeSAEVindogZephyrer selskapersomhar bygget
og drivervindkraftverki Norge.

Departementetfinnerat tidspunktetforinnleveringavmeldingog søknadikkehar
avgjørendebetydningi dennesaken.

Departementetkonstatereratvedå holdeSeglafiellet,Vuttudalsmannenog Høystakken
utenforplanområdetreduseres devisuellevirkningeneforkulturlandskapetVuttudalen
samtidigsomkonfliktpotensialetmedørn reduseres.Vindturbinerpå det markerte
høydedragetvilleogsågittbetydeligevisuellpåvirkningpå landskapet.Departementet
skalimidlertidbemerkeat spørsmåletombruk avdetteområdettilvindkraftikkeer
avgjørendefordepartementetsvurderingavklagenpå NVEsvedtakomhvilkensøker
somskullefåkonsesjon.
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Departementet konstaterer at begge selskapene har andre prosjekter i området, og
mener at en samlet utbygging med Geitflellet vil gi stordriftsfordeler.

Arbeidet med å få investert og realisert 8 vindkraftverk i snillflordområdet, på Frøya og
på Fosen og i Flatanger, ny gjennomgående 420 kV kraftledning og samordnede
nettilknytninger for vindkraftverkene, er svært omfattende og komplekst, og må av flere
årsaker skje innenfor et begrenset tidsvindu. Departementet vektlegger ikke
tidspunktet for innlevering av melding og søknad fra de to søkerne i sin avgjørelse av
klagesaken. Departementet har ikke funnet feil eller mangler ved den saksbehandling
NVE ellers har basert konsesjonsvedtaket på. Departementet finner i den fase
vindkraftprosjektene nå befinner seg i ikke grunnlag for å la klager i stedet tildeles
konsesjon i den skjønnsmessige avveiingen mellom de to konsesjonssøkende
selskapene.

Departementet finner ikke grunnlag for å endre NVEs konsesjonsvedtak, og
opprettholder SAE Vind AS' konsesjon til bygging og drift av Geitflellet vindkraftverk.

8.2.2 Remmaflellet vindkraftverk

Bakgrunn
Ved NVEs vedtak av 28. juni 2012 fikk Zephyr AS konsesjon til Remmaflellet
vindkraftverk. Etter NVEs konsesjonsvedtak kan vindkraftverket ha en installert effekt
på inntil 130 MW, tilsvarende en årlig produksjon på om lag 350 GWh.

Naturvernforbundet i Orklaregionen (NO) anfører at departementet prinsipalt bør avslå
konsesjonen, subsidiært at vindturbinene i områdene ved Landalsheia og
Almflellet/Dyrlikammen blir tatt ut av planene. NO mener at NVE har mangelfullt
beslutningsgrunnlag for å gi konsesjon til utbygging av vindkraftverk som vil dekke 20
prosent av kommunens totale areal. I Snillflord finnes det ikke oppdaterte systematiske
registreringer av fugl, dyreliv og biologisk mangfold. En viss kartlegging av naturtyper
ble gjennomført i 2007, men firmaet som fikk oppdraget har enda ikke levert kartdata
eller rapport. NO mener at Livar Ramvik burde vært med på feltbefaringene som er blitt
gjennomført på Remmaflellet, da han ifølge forbundet har inngående kunnskap om
fugleliv, spesielt rovfugler i kommune. Det anføres at en utbygging av Remmaflellet vil
være konfliktfullt når det gjelder fugl og friluftsliv.

NO anfører videre at Remmaflellet er et meget benyttet område for friluftsliv både for
folk fra Snillflord og fra Agdenes. Det kjøres opp skispor vinterstid og det finnes hytter
og attraktive turmål. Foreningen mener det ikke kan legges til grunn at en utbygging
med et stort nettverk av veier skal være attraktivt for friluftslivet. NO anfører at målet
om 26,4 TWh fornybar energi innen 2020 ikke lenger er relevant fordi det allerede er
gitt konsesjon til anlegg med en beregnet produksjon på rundt 26 TWh.
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NOvisertilat Snillfiordkommuneog Sør-Trøndelagfylkeskommuneanbefalerat
vindturbinenevedLamdalsheiaog Dyrlikammentas ut avprosjektet.VidereviserNO
tilat Fylkesmanneni Sør-Trøndelagog Direktoratetfornaturforvaltninger negativetil
prosjektet,ogmenerat NVEhar overprøvdfylkesmannenskunnskapsdata.

Departementetsvurdering

Friluftsliv
I følgekonsekvensutredningenblirRemmafielletbruktavbefolkningeni Snillfiordog
Agdenes,samttilreisendefraandredeleravTrøndelag.Deter den østligedelenav
fielletsomutpekerseg somklartmestverdifulltforfriluftsliv.Områdetblirbrukt til
blantannetfotturer,skiturer,bærplukking,fiskeogjakt,ogfielleter lett tilgjengeligfra
bådeSnillfiord-ogAgdenessiden.Deter to hytter innenforplanområdet,men det er
opplysti konsekvensutredningenat de blirlitebrukt.Remmafielleter ikketilrettelagt
forreiselivog turisme,og det foreliggerhellerikkeplaneromå byggeutleiehyttereller
satsepå friluftslivsturismei området.

SvartdalshausenogBergsvardener turmålinnenforplanområdet.I tillegger det flere
områderi nærhetenavdet planlagtevindkraftverketsombrukesmyetilfriluftsliv.
Øyangenområdetfremstårsommestverdifullforfriluftslivet,menogsåBergdalen,rett
sør forplanområdet,er et viktigturområde.Tiltaketvilogsåmedførevisuelle
virkningerforturområdetVåvatnet.Øyangener et statligsikretfriluftsområde,og det
er ogsåmangefriluftboligeri området.

Turområdetøst forRemmafielletvartidligereen delavplanområdet,menble tatt ut
somfølgeavkonfliktenmedfriluftsinteressene,slikat Dyrlikammenog Steinvassbua
nå er utenforplanområdetforvindkraftparken.

Etter departementetsvurderingvilen utbyggingavRemmafielletvindkraftverk
medførebetydeligevisuellevirkningerforfriluftslivsutøvere,og endre
opplevelsesverdienavfriluftslivetflerestederi ogrundtplanområdet.Dettegjelder
særligforområdeneØyangenog Bergsdalen.I Øyangenliggerdet et forholdsvisstort
og etablerthyttefeltmed omkring200hytter.Hyttefeltetligger7-8km fraplanområdets
nordøstligedel.Et relativtstort antallturbinervilvære synligefraØyangenog
horisonteni vestvilpreges avvindkraftverket.Imidlertider avstandentilvindparken
såpassstor at denneikkevildominereområdettotalt,men departementetleggertil
grunnatvindkraftverketvilkunneendre opplevelsenavområdet.

I følgekonsekvensutredningenviltiltaketsnegativebetydningforfriluftslivvære stor
innenforplanområdetsomhelhet.Departementetleggerimidlertidtilgrunnat for
moderneformerforfriluftslivviltiltaketkunnegi småpositivekonsekvensergjennom
økt tilgjengelighetog deravøktpotensialforfremtidigbruk.
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Planområdetog tilgrensendeområdervilbliberørt avstøysomoverskrideranbefalte
grenseverdierforfriluftsområder.Etter departementetsvurderingvilikkestøyfra
vindkraftverketgjøreområdetuegnetforfriluftsliv,selvomopplevelsenvilendres.
Opplevelsenavstøyvilvarierefrapersontilperson.

Etter departementetsvurderingvilRemmaflelletvindkraftverkmedførede største
negativevirkningeneforfriluftslivavde samledekonsederteprosjektenei
snillfiordområdet.Departementetvillikevelleggevektpå at erfaringerfraetablerte
vindkraftverk,blantannetpå Smølaog i Lebesby,viserat friluftslivsakfiviteteni
vindkraftverksområderogsåkan øke.

Departementetleggertilgrunn at innvirkningenepåfriluftslivvedRemmafiellet
vindkraftverki seg selvikkeer så store at de er tilhinderforgjennomføringavtiltaket.

OppsummeringogkonklusjonRemmaflellet
Vindkraftverketkan føretilhabitatforringelseogkollisjonsfareforhekkedeog
næringssøkendefugli plan-og influensområdet,jf.pkt 7.5.2.5ovenfor.Deter spesielt
hubroensomkan bliforstyrret,menvindkraftverketkan ogsåha virkningerknyttettil
kollisjonsfareforogfortrengningavkongeørn.

Departementethar funnetdet nødvendigmed en mindrejusteringavplanområdetforå
redusere inngrepenei det områdethubroenhar benyttetmest.Dennordvestlige
grensenforplanområdettrekkes derforsørovertilkote 500nordforSvartdalstjørna.

Inngrepetvilføretilbortfallpå omlag 14km2inngrepsfrieområder (INON)sone2.
Dettemedføreret tappå omlag niprosentavSnillflordkommunessamledeINON-
arealer.NVEleggertilgrunn at reduksjonavINONoftevilvære en følgeavetablering
avvindkraftverkfordide lokaliseresdervindressursener god og i områderuten
bebyggelse.Disseområdeneer oftedefinertsomINON.

Planområdettil Remmafielletvindkraftverker beskrevetsomet muligområdefor
vindkraftverki bådefylkesdelplanenogkommuneplanensarealdel.Kommunener
positivtiletableringen.Vindkraftverketanslåså gi omlag200årsverki anleggsfasenog
inntil8 arbeidsplasseri driftsfasen.

Vindressursenei områdeter gode ogmedmoderatekostnaderknyttettil infrastruktur
ognettilknytning.Etter departementetsvurderinger vindkraftverketbærekraftig
sammenlignetmed andrevindkraftverki Norge.

Etter en samletvurderingfinnerdepartementetat fordelenevedutbyggingen
overstigerde muligenegativeskaderogulempervedetableringavprosjektetisolert
sett, ogleggerdette tilgrunnforen samletvurderingavalleprosjektene.Detvisestil
kapittel9 nedenfor.
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8.2.3 Svarthammaren/Pållifielletvindkraftverk

Bakgrunn
VedNVEsvedtakav28.juni2012fikkSAEVindDAkonsesjontilSvarthammaren/
Pållifiellet(S/P) vindkraftverk.Etter NVEskonsesjonsvedtakkanvindkraftverketha en
installerteffektpå inntil150MW,tilsvarendeen årligproduksjonpå omlag405GWh.

TrønderEnergiKraftASfikki sammevedtakavslagpå sin søknadomvindkraftverkpå
Engvikfiellet.

FrankI. Hansenanføreri brevav15.august2012blantannetat prosjekteter i
konkurransemedhans egetprosjekt.Hanhar samarbeidmedTrønderEnergiKraftAS
omEngvikfielletvindkraftverk.Hananførerat Engvikfielletvilkunnevære i produksjon
på et langttidligeretidspunktda det ikkeer avhengigavnyehøyspentledningeri
området.HanmenerNVEhar overkjørtgrunneiernei prosjektet,og at NVEfeilaktig
hevderat det er inngåttavtalerfordeleravområdetmed bådeTrønderEnergiog SAE
vind.Hansenanførerogsåatvirkningerforet småkraftverknær det planlagte
vindkraftverketikkeer vurdert.

Naturvernforbundeti Orklaregionen(NO)anførerat det mangleravklaringom
vindressursenei området.NOpåpekerat bådeTrønderEnergiog SAEVindhar uttaltat
det er nødvendigmednyevindmålingerføren eventuellutbygging.NOanførerat
NVEsbetraktningeromvindforholdenehar litenverdisammenlignetmednyemålinger
i området,ogpåpekerat mangevindkraftverki Norgeprodusererbetydeligmindre
energiennforventet.Etter NOssynbørkonsesjonsavgjørelsenutsettes tildet
foreliggernyevindmålinger.

Naturog Ungdom(NU)anførerat vindkraftverketvillegge beslagpå 26,5km2avet
inngrepsfrittområde,inklusiveet betydeligområdemedINONfrafiordtilfiell.Dette
utgjørhele 17,7prosentavSnillfiordkommunestotaleINON-areal.Dersom
adkomstalternativ2 blirbenyttetvildet beslagleggeytterligere0,4km2INON-område.
Vedfullutbyggingavvindkraftverket,viltre vindturbinermedtilhørendeinternveier,
liggei ytterkantenavBergselva(Grydalselva)somomfattesavVerneplanforvassdrag.
Dersomdepartementetlikevelopprettholderkonsesjonenfor tiltaket,kreverNUen
buffersonepåminst200metermellomverdifullenaturtyperog 1000meterbuffersone
frahekkeområdeneforrødlistedefuglearterognærmesteinngrep.

EdvinOlaussenanføreri brevav13.august2012athele områdetvest for
Kvernstadvatnetbør tas ut. Hvisdet likevelskalbyggespå Rypliheia(ogsåomtaltsom
Kvernstadlifiellet)bør alternativrute langsKvernstadvatnetvurderes.Fjelleter
klagerensturområde,oghan ønskerat inngrepeneder reduseres så myesommulig.
Hanvisertilat vannenei nordvestligedelavkonsesjonsområdetliggeridyllisktil,og at
alleinngrepher er ødeleggende.Hankreverat nordvestligdelavparkentrekkes ut, og
at departementetseriøstvurdererde forslagklagerenhar skissert.
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Departementetsvurdering

Konkurrerendekraftselskaper
Departementetkonstatererat Svarthammaren/Pålliflelletog Engvikflelletvindkraftverk
overlapperhverandrei områdenenordforSvarthammarenog Pålliljellet.NVEhar gitt
konsesjontilet områdesomtilsvarerplanområdetforEngvikflelletvindkraftverk,pluss
områdetrundt Svarthammarenog Stoflelletog et liteområdevedSørbekkvatnet,der
Svarthammaren/Pålliflelletsplanområdestrekker seg noelengerøstoverenn
planområdetforEngvikflelletvindkraftverk.PlanområdetforEngvikflelletvindkraftverk
er mindreenn det områdetsomNVEgakonsesjontil.

Departementetmerker seg atTrønderEnergioppgirå ha avtalermed grunneiernei
planområdetforEngvikflelletvindkraftverk,og derforikketrenger
ekspropriasjonstillatelsei dette området.Imidlertider det opplysti sakenat SAEVind
har en avtalemed en grunneierpå Engvikflellet.I likhetmed NVE,legger ikke
departementetavgjørendevektpå forholdettilgrunneierinteressene.

DepartementetkonstatereratTrønderEnergiikkehar påklagetNVEs
konsesjonsvedtak.NVEfantat SAEVindhadde det besteprosjektetforutnyttelsenav
vindressursenei detteplanområdet.Departementetslutterseg tilNVEsvurdering.I
avgjørelsenhar departementetlagtvektpå at SAEVindsprosjekter vesentligstørre og
derforgir en bedre ressursutnyttelsesamtidigsomkonfliktnivåeter akseptabelt.

Vindressurser
Departementetvisertil at det foreliggervindmålingerfrafleremålepunkteri
planområdet,og at det er gjortoppdatertevindberegningeri forkantav
konsesjonsavgjørelsen,samtnyeLIDAR-målingervedårsskiftet2012/2013.Etter
departementetsvurderingutgjørdettematerialetet tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag
omvindforholdenei områdetforå behandlesaken.

I juni2013opplysteSAEVindat de oppdaterteanalysenevisernoebedre vindressurser
enn de tidligerevindmålingerog analyser,samtidigsomusikkerheteni måledataog
vindressursernå kankarakteriseressomnormal.Foreløpigevurderingerviserat en
utbyggingavSvarthammarenvindkraftverkmeden installerteffektpå 150MW,med
avgrensingsomi NVEskonsesjon,gir en årsmiddelvindpå omlag 7,3m/s i navhøyde
(90meter).

Detvilalltidvære noeusikkerhetrundtproduksjonenførvindkraftverketer satt i drift.
Detliggertil tiltakshaverå ta den endeligevurderingenavomressursgrunnlagetgir
grunnlagfor investeringsbeslutning.

INON
Det opprinneligeplanområdetvilleførdetble redusert,føretilbortfallpå omlag 26km2
INON-områder,inkludertINONfraflordtilflellmotSnillflord.Enmindredeler INON
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klasse2.Inngrepeter nå mindre,ogreduksjonenavINONer derforbetrakteligmindre
i detteområdetinkludertområdefrafiordtilfiell,ennhvasomble omsøkt.
Departementetleggertilgrunnat reduksjonavINONoftevilværeen følgeav
etableringavvindkraftverkfordide målokaliseresder vindressursener god,og i
områderutenvesentligbebyggelsesomoftedefineressomINON.

Friluftsliv
Departementetleggertilgrunn at det er de østligedeleneavplanområdet
Svarthammaren/Pållifielletvindkraftverksombrukesmest tilfriluftsliv,særlig
Krogstadfiellet.Detteer lettest tilgjengeligog myebenyttetavlokalbefolkningen.Dette
skyldesnærhet tilKrogstadøraogriksvei714.

Denvestredelenavplanområdetliggermer avsides,lengrefra stedermedtett
bebyggelse.Sidenadkomstener mer tidkrevende,er områdetmindrebrukt.Etter
departementetsvurderinger friluftsfivsaktivitetenavdenvestligedelenavplanområdet
forvindkraftverketså begrensetat det ikketilleggesavgjørendevekt.Nårdet gjelder
campingplassen,vilvirkningenevære avvisuellbetydning.

Departementetleggertilgrunn at de konsesjonsgittevindkraftverkenevilbli synligefra
flerelokalefriluftsområderog turmål.Friluftslivsopplevelsenkan etter departementets
vurderingblipåvirketavdette.Tiltaketkan ogsåmedførevirkningeri formavstøy,
skyggekastog iskasting.Flerehytter likei ognær planområdenevilbliberørt av
visuellevirkninger,støyog skyggekast.Påden annensidevilen etableringavet
vindkraftverkværepositivtforbrukergruppersomønskermer tilrettelagtogbedre
fremkommelighet.Detnyeveinettetvilogsåkunneåpnefor syklingmv.

Fugl
Vindkraftverketkanmedførevirkningerforrødlistedearter somhubro,svartandog
storlom.Viderekan tiltaketkunnepåvirkearter somhavørn,kongeørnog smålom.Den
lokalebestanddelenfor svartandkan blipåvirket.Planområdeter redusert i de sørlige
områdeneforå redusere innvirkningenepåhubro ogkongeørn.Enutbyggingi de
nordligeområdenevili mindregrad berørehubro,storlomogkongeørn.

Andre virkninger
PlanområdettilSvarthammaren/Pållifielletvindkraftverker beskrevetsomet mulig
områdeforvindkraftverki bådefylkesdelplanenogkommuneplanensarealdel.
Kommunener positivtiletableringen.Vindkraftverketanslåså gi omlag 150-450
årsverki anleggsfasenog 7-20arbeidsplasseri driftsfasen.

Konklusjon
Vindressursenei områdenenordøstforStorfiellet,vedKvernstadlifiellet/Sæterliheiaog
påfiellryggentil Snillfiorder godeogmedmoderatekostnaderknyttettil infrastruktur
og nettilknytning.Etter departementetsvurderinger vindkraftverketbærekraftig
sammenlignetmed andrevindkraftverki Norge.
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Departementetleggertilgrunn at etter atplanområdeter betydeligredusert i sør, og
spesieltmotKrogstadøra,vilde positivevirkningenefortiltaketveietyngreenn de
negativevirkningeneplanområdenehar forfriluftsliv,INONog naturmangfold.Etter en
samletvurderingfinnerdepartementetat fordelenevedutbyggingenoverstigerde
muligenegativeskader ogulempervedetableringavprosjektetisolertsett, og legger
dettetilgrunnforen samletvurderingavalleprosjektene.Detvisestilkapittel9
nedenfor.

8.2.4 Frøyavindkraftverk

Bakgrunn
VedNVEsvedtakav28.juni2012fikkSareptaEnergiASkonsesjontilFrøya
vindkraftverk.TrønderEnergiNettAS(TEN)fikkkonsesjontilå byggeen 66kV
kraftledningfravindkraftverkettilFrøyatransformatorstasjon.Etter NVEs
konsesjonsvedtakkanvindkraftverketha en installerteffektpå inntil60MW,
tilsvarendeen årligproduksjonpå omlag 160GWh.

NorskOrnitologiskForening(NOF)har påklagetvedtaket,og anførerat områdeter
viktigforhavørn,hubro og en rekke trekkfugler.VidereanførerNOFat det er gitt
konsesjonførkartleggingenavforekomsteravhubro er avsluttet.NOFkjennertilat
det foreliggeren hekkelokalitetforhubromindreenn 2km unnaplanområdet,og
menertidligerehekkingmedtojevnstorefugleri godthold i et ellersdårligår,viserat
detteer etviktigleveområdeforhubro.Atdennehekkingenikkehar blittpåvistved
tidligereutredninger,viseretter NOFsvurderingat ogsåpå Frøyavar
kunnskapsgrunnlagetsomlå tilgrunnførvedtaketfordårlig.

NOFanførerogsåat byggingenavvindkraftverkinnebærerstore negativevirkninger
for inngrepsfrinatur,landskap,biologiskmangfoldogfriluftsliv.

Departementetsvurdering
Det er ikketatt stillingtilvindkraftverkpåFrøyai fylkesdelplanenforvindkraft,men
fylkeskommunener positivtil tiltaket.Planområdeter avsattsomhensynssonefor
vindmolleparki kommuneplanensarealdel.

Departementetfinnerat vindparkenvilværegodt eksponerti det flatelandskapet,og at
vindturbinenevilvære synligefraflereområdermedbebyggelseog
friluftslivsinteresser.Dettekanpåvirkelandskapsopplevelsen.De samlendevisuelle
virkningeneavflerevindkraftverki regionenekan blibetydelige.Frøyaer dessutenden
sisteøyautenvindkraftverkavde tre storeøyenei regionen.Imidlertider det relativt
stor avstandfraplanområdettilområdenemedmestbebyggelsepå Frøya.

Vindkraftverketvilkunne medføreen vesentligkollisjonsfareforhavørn,menha
moderatenegativevirkningerfortruedeognært truede arter. Planområdetberører
leveområdeforhubro,men det er rundt2km tilnærmestekjentehekkelokalitet.Ny66
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kV kraftledning fra vindkraftverket til transformatorstasjonen berører et antatt
leveområde for hubro, men ombyggingen opplyses å redusere faren for elektrokusjon,
sammenlignet med dagens situasjon med to 22 kV ledninger i området. Departementet
legger i denne forbindelse vekt på at det opprinnelige planområdet er blitt vesentlig
redusert blant annet av hensyn til fugl.

Det er relativt god middelvind i planområdet, og lite turbulens og ising.
Nettilknytningskostnadene vil være av en viss størrelse, men andre
infrastrukturkostnader vil være små. Departementet legger til grunn at tiltaket vil være
bærekraftig sammenlignet med andre vindkraftverk i Norge.

Vindkraftverket anslås å gi om lag 90 årsverk i anleggsfasen og inntil 4 arbeidsplasser i
driftsfasen.

Etter en samlet vurdering finner departementet at fordelene ved utbyggingen
overstiger de mulige negative skader og ulemper ved etablering av prosjektet, og
legger dette til grunn for en samlet vurdering av alle prosjektene. Det vises til kapittel 9
nedenfor.

8.2.5 Heimsfiellet vindkraftverk

Bakgrunn
Ved NVEs vedtak av 28. juni 2012 fikk SAE Vind avslag på søknad om konsesjon til
bygging og drift av Heimsfiellet vindkraftverk.

Gunnar Bjørkøy har på vegne av flere grunneiere i planområdet påklaget NVEs avslag
på søknad om Heimsfiellet vindkraftverk. Grunneierne anfører at de ikke kan akseptere
NVEs argument om at planområdet er mye brukt til friluftsliv. Det anføres at det var lite
interesse for området før vindkraftplanene kom. Klagerne mener NVEs beskrivelse av
området er feil, og kun er en kopi av argumenter fra personer som er mot vindkraftverk
på generelt grunnlag. Grunneierne mener at området vil bli lettere tilgjengelig ved en
utbygging, og at vindkraftverket kunne blitt et attraktivt utfartsområde.

Departementersvurdering
Klagebehandlingen av Heimsfiellet vindkraftverk bygger på en helhetsvurdering av
blant annet konsekvensutredningene og høringsuttalelser fra myndighetene,
organisasjoner og privatpersoner. Friluftsliv er ikke alene det viktigste argumentet for å
avslå et vindkraftverk i dette området. Departementet legger blant annet også vekt på at
vindkraftverket ville gitt en større reduksjon av INON-område, og i tillegg den største
visuelle påvirkningen av de omsøkte vindkraftverkene i regionen. Departementet
legger vekt på at de samlede konsekvenser for friluftsliv, naturmangfold og landskap
ikke blir oppveid av fordelene ved tiltaket. Virkningene for friluftsliv som er vektlagt
gjelder virkninger i både planområdet og influensområdet.
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Departementet merker seg at konsesjonærsøker, SAE Vind, ikke har påklaget vedtaket.

Departementet viser for øvrig til vurderingene som er gjort i NVEs Bakgrunnfor vedtak,
som departementet slutter seg til.

Etter en samlet vurdering kan departementet ikke se at klagene har pekt på
omstendigheter som tilsier at vedtaket bør endres. Departementet finner heller ikke
annet grunnlag for endringer av NVEs vedtak der SAE Vind fikk avslag på
konsesjonssøknaden om Heimsfiellet vindkraftverk.

8.2.6 132 kV kraftledning

Bakgrunn
Ved NVEs vedtak av 19. desember 2011 fikk Trønder Energi Nett AS (TEN) konsesjon
til å bygge en om lag 38 km lang 132 kV kraftledning mellom Fillan og Snillflord
transformatorstasjon. Konsesjonen ble gitt i sammenheng med at SAE Vind ble gitt
konsesjon til å utvide Hitra vindkraftverk. En ny 132 kV ledning mellom Snillfiord og
Hitra muliggjør sanering av om lag 36 km 66 kV, og gir to ledninger mellom Hitra og
fastlandet, mot tre dersom tilknytning mot Tjeldbergodden hadde blitt valgt. Det er
kommet inn to klager på dette vedtaket.

Ove Jomar Sunde anfører i brev av 28. januar 2012 at ett luftspenn over Hemnskjela og
til Malnesflellet er en meget dårlig løsning på grunn av de kommende
ldimautfordringene. Sunde vil flytte Malnes transformatorstasjon, og foreslår å legge
jordkabel over Hernskjela langs riksvei 714 til et nytt flellanlegg for
transformatorstasjonen, som ikke vil være påvirket av værforhold. Han foreslår også
bruk av sjøkabel mellom Hitra og Stordalen eller 132 kV ledning i Stordalen til foten av
Tenorligflellet (0rnflellet). Sunde mener at jordkabel er en stor fordel for nye boligfelt.
Han anfører at ny kraftledning vil være negativt for sjøfugl og luftfart.

Anton Vollan protesterer i brev av 1. februar 2012 mot planlagt kraftledning fra Frøya
vindkraftverk over Hitra. Han mener at utsikten til Aunøya vil bli ødelagt av ledningen
med ryddegate. På Kalvøya må det settes opp stålmast for å lage sikker seilingshøyde.
Klageren er bekymret for at det kan bli behov for flere kraftledninger i fremtiden, og
uttrykker samtidig bekymring for helseeffekter ved kraftledninger. Videre viser Vollan
til verdiforringelsen en kraftledning representerer for grunneiere, hytteeiere og
fremtidig utvikling av området.

NVE har vurdert klagene, men har ikke funnet grunn til å omgjøre det opprinnelige
vedtaket. Saken ble sendt til Olje- og energidepartementet for behandling i brev av 25.
januar 2013.

Departementetsvurdering
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De nye foreslåtte trasalternativene fra Sunde innebærer at 132 kV ledningen legges til
nye områder som ikke er berørt av eksisterende kraftledninger. Departementet er enig
med NVE om at det ikke er grunnlag for å vurdere disse traseene nærmere, og viser til
at den nye 132 kV ledningen i hovedsak skal gå parallelt med en eksisterende 66 kV
ledning, og at det kan saneres en 66 kV ledning på samme strekning. Inngrepet
innebærer derfor ikke at det blir flere ledninger i området. Det er etter departementets
vurdering bedre å samle disse inngrepene enn å ta i bruk nye områder.

TEN har vært i kontakt med Vollan om en justering av traseen over eiendommen for å
øke avstanden til flere hytter. Departementet finner at en slik justering kan foretas
innenfor gitte konsesjon. Vollan har bedt TEN om å vurdere ytterligere en tras. En slik
justering vil flytte ulempene fra en eiendom til en annen, og departementet ser ikke
grunn til å vurdere dette nærmere. Etter departementets vurdering vil den nye
ledningen medføre relativt små synlige endringer fra dagens situasjon på Vollans
eiendom.

Vollan ønsker jordkabel over Sandstad og krever at eksisterende ledning over
eiendommen hans rives. TEN viser til at konsesjonen som nå er gitt til 132 kV
ledningen avviker fra tidligere planer på strekningen mellom Malnes og
Sandstad. I tidligere planer var det søkt om kabel i Hitratunnelen. I dag er det gitt
konsesjon til sjøkabel. En sjøkabel er en vesentlig dyrere og mer sårbar løsning. Det er
derfor av stor betydning å begrense andelen sjøkabel. Sjøkabelen er planlagt mellom
Hemnskjel og Aunøya. Fra Aunøya til Fillan er anlegget planlagt med luftledning i
traseen til den ene eksisterende 66 kV ledningen. Antall ledninger i området vil bli det
samme som i dag.

Sunde foreslår å bruke jordkabel og lengre sjøkabel. TEN viser til at det tar lengre til å
rette en feil på en kabel enn på en luftledning. Sundes løsning vil gi en merkostnad på
mellom 8,5- 17,5 millioner kroner. Departementet mener at merkostnadene med
ytterligere bruk av kabel i dette tilfellet ikke står i rimelig forhold til den nytten som
oppnås.

Sunde vil også flytte Malnes transformatorstasjon. En etablering av en ny
transformatorstasjon innebærer i følge TEN kostnader på om lag 15 millioner kroner,
en investering som nettselskapet ikke finner grunnlag for nå. Departementet er enig i
TENs vurderinger, og viser til at den konsesjonsgitte ledningen ikke omfatter tiltak ved
Malnes transformatorstasjon.

Etter departementets vurdering er det ikke kommet frem nye opplysninger som gir
grunnlag for å endre NVEs vedtak av 19. desember 2011. Etter en samlet vurdering
finner departementet at fordelene ved utbyggingen overstiger de mulige negative
skader og ulemper ved etablering av prosjektet.
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Konsesjonen til Trønder Energi Nett AS til bygging og drift av en ny 132 kV mellom
Fillan og Snillfiord opprettholdes.

9. VURDERING AV SAMLEDE VIRKNINGER AV FLERE VINDKRMTVERK
OG KRAFTLEDNINGER I REGIONEN

9.1 Innledning

NVEs behandling av vindkraftverk og kraftledninger i regionen omfattet en rekke
prosjekter i Sør-Trøndelag og på Nordmøre. I denne prosessen er vindkraftprosjektene
Vargheia i Orkdal og Krokstadfiellet stilt i bero av tiltakshaverne, mens Hestgrovheia i
Agdenes og Ertvågøya øst og vest, Bergefiellet og Rognskog på Nordmøre er trukket.

NVE foretok en samlet vurdering av virkninger av flere vindkraftverk og kraftledninger
i regionen i forbindelse med den samordnede konsesjonsbehandlingen i
snillfiordområdet. Vurderingene fremgår av de respektive konsesjonsvedtak, for
eksempel inntatt i bakgrunn for vedtak om Remmafiellet vindkraftverk kapittel 5.

NVEs samlede vurdering av virkninger av flere vindkraftverk og kraftledninger i
regionen inkluderer en vurdering av samlet belastning etter naturmangfoldloven § 10.
Departementet har gjennomgått NVEs vurderinger og finner at disse oppfyller
naturmangfoldlovens krav.

Departementet skal for øvrig bemerke at planten engmarihand etter rødlista av 2010 nå
er regnet som livskraftig.

På bakgrunn av klagene og eventuell ny kunnskap vil departementet i det følgende
gjøre en egen vurdering av samlede virkninger for de meste aktuelle konflikttemaene.
Vurderingene vil også supplere NVEs vurderinger av samlet belastning for hubro, jf.
naturmangfoldloven § 10.

I vurderingene legger departementet til grunn den vurderingen av de enkelte
prosjekter som er gjennomført i pkt. 8.2 ovenfor.

For en vurdering av samlet belastning på truet eller nær truet naturmangfold av en
samlet utbygging på Fosen og i Snillfiord vises det til departementets klagevedtak av i
dag verdrørende ny gjennomgående 420 kV kraftledning Namsos Storheia -
Trollheim.

9.2 Fugl

9.2.1 Innledning

Departementet slutter seg til vurderingene i konsekvensutredningene om at de
viktigste negative virkningene for fugl er knyttet til artene smålom, storlom, kongeørn
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oghubro.I tilleggvildepartementetvektleggevirkningerfor svartand,somble
rødlistet(NT)etter at konsekvensutredningenebleutarbeidet.Hubroer klassifisert
somsterkt truet, og storlomsomnær truet.Smålomogkongeørner ikkepårødlista.

9.2.2 Særligomhubro

Deter litenkunnskapompotensiellkollisjonsrisikomellomhubro ogvindturbiner.Det
er kunkjentet par tilfellerinternasjonaltdervindturbinerhar drepthubro,men
overføringsverdienavdissefunnenehar begrensinger.Hubroener vårforforstyrrelser,
særligi hekkeperioden.Departementetanserat de viktigsteavbøtendetiltakeneer fred
rundt reiretgjennomopprettelseavbuffersonerog restriksjoneri byggeperioden.

Devindkraftverkenei snillfiordområdetsomkanpåvirkehubroener Remmafiellet,
Svarthammaren/PållifielletogFrøyavindkraftverk.

VedRemmafielleter det registrertflerelokaliteterforhubro i influensområdet,og den
nærmesteavdisselokaliteteneer omlag 1.8km fraen foreløpigskissert
turbinplassering.Detantasat bare ett ellerto hubroparhekker i influensområdet.GPS-
studierviserathubroenbrukerplanområdettiljakt.Vindkraftverkethar god avstandtil
hekkeområder,og det er gjortsmåendringeri planområdetavhensyntilhubroen.

VedSvarthamrnaren/Pållifielletvindkraftverkhar hubroensinehekkeplasseret stykke
unnaplanområdet,ogvurderesi hovedsakåjaktei fiordområdenesomer rikepå fugl,i
jordbrukslandskapetog ellersi lavereliggendeområdernær reirlokaliteten.Tiltider
kanhubroenogsåbenytteplanområdettiljakt.Planområdeter betydeligredusert av
hensyntilblantannethubro.Virkningeneforhubroenviletter departementets
vurderinghovedsakeligværeknyttettilforstyrrelse.Farenforkollisjonerantaså være
mindre.

VedFrøyavindkraftverker det opplystat det i 2012blefunnetet nytthekkeområde
medto ungermindreenn 2km utenforplanområdet.Rapportenfra2012skriverat det i
dagfinnesto ulikeleveområderforhubro i ogrundtplanområdet.Beggeleveområdene
brukerdeleravvindkraftområdeti hekketiden.Storedeleravvindkraftområdetkan
dermedbetegnessomet økologiskfunksjonsområdeforhubropå Frøyaetter
rapporten.Departementetleggertilgrunnat avstandentilnærmestehekkelokalitetvil
være tilstrekkeligforå unngåforstyrrelser,ogreduserekollisjonsrisikoentilet
minimum.

Deter etter departementetsmeningingenbetydeligøkt risikoforhubrodødsomfølge
avvindkraftanleggene.Imidlertidviløkt aktiviteti bådeanleggs-og driftsperiodene
kunnemedføreathubro fortrengesfraområdene.Dettekan påvirkeden lokale
bestanden.Samtidigvildepartementetpekepå at dennyeFV714gjennomSnillfiordvil
leggesomveden kjenthubrolokalitetog at det er gitt tillatelsetilå fierneden
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eksisterende 66 kV-ledningen som går langs dagens vei. Disse tiltakene kan være
positive for hubro i området.

Det er likevel en viss risiko for påvirkning av den lokale bestanden. Hubro er rødlistet
som sterkt truet, og det er usikkerhet rundt virkningene. Føre-var-betraktninger, jf.
naturmangfoldloven § 9, inngår derfor i de samlede avveiningene som ligger til grunn
for de vedtakene som er fattet om de elektriske anleggene i denne saken.

Etter departementets oppfatning foreligger det omfattende undersøkelser og
underlagsdokumentasjon hva gjelder eventuelle virkninger for hubro, herunder GPS-
merking av en hubro. For- og etterundersøkelser og restriksjoner i byggeperioden
anses for å være gode tiltak for å ivareta hensynet til hubro. Departementet viser her til
vilkåret om at vindkraftkonsesjonærene i Snillfiord skal samarbeide om for- og
etterundersøkelser for hubro, jf kapittel 7.5.3.

Departementet viser til omtalen ovenfor, og finner at utbyggingene ikke er i strid med
forvaltningsmålet for hubro, jf. naturmangfoldloven § 5.

9.3 Inngrepsfrie områder - INON

9.3.1 Innledning

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) anfører at konsesjonene til utbyggingene i
Snillfiord og på Frøya bryter med regjeringens miljøpolifiske mål. NOF mener at
vindkraftverkenes virkninger for INON, landskap, biologisk mangfold og friluftsliv ikke
er akseptable. På bakgrunn av dette mener foreningen at det bør utarbeides en nasjonal
plan for vindkraftutbygging i landet, slik at de minst konfliktfylte områdene bygges ut
først.

Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF) spør hvor mye INON som må gå
tapt for at regjeringens mål om bevaring av urørt natur skal gå foran vindkraft og
kraftledninger, og viser til at Sør-Trøndelag er det fylket som tapte mest INON i
perioden 2003-2009, til sammen 95,8 km2. Konsesjon til vindkraftparkene i Fosen vil gi
et tap på 230 km2 og dette innebærer et tap på 22 prosent av hva som gikk tapt i hele
Norge i perioden 2003-2008. Konsesjonene vil gi et stort tap av området fra fiord til fiell.
På bakgrunn av dette kan ikke FNF se at regjeringens mål blir fulgt gjennom å gi
konsesjon til anleggene i Snillfiord og Frøya.

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag (NST) anfører at alle anleggene som har fått
konsesjon medfører et tap av INON-område som i konsekvensutredningen er vurdert å
gi svært stor konflikt. Forbundet viser til at en vesentlig årsak til tapte INON-områder i
Snillfjord er kraftledningen fra Krokstadøyra i retning Engvikfiellet og kraftledningen
ved Geitfiellet til smelteverket på Holla. NST mener en omlegging av disse
kraftledningene er aktuelt for å restaurere tidligere tapte INON-områder, og vil utvide
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INON-området i kategorien 3-5kilometer fra nærmeste større inngrep. Videre mener
NST at en eventuell utbygging av Svarthammaren/Pållifiellet og Geitfiellet er enda mer
alvorlig når det gjelder tap av viktige INON-områder. NST anfører at dersom
konsesjonsvedtakene for Frøya og Snillfiord blir stående, bekrefter NVE inntrykket av
at det ikke er viktig for energiselskapene å unngå tap av INON-områder i arbeidet med
lokaliseringen av vindkraftanlegg. NST mener vurderingene i konsesjonsvedtaket viser
en grunnleggende feilaktig forståelse av hvordan inngrep påvirker naturmangfoldet.

9.3.2 Departementets vurdering

Departementet konstaterer at vindkraftverkene vil gi relativt store visuelle virkninger i
et område som i stor utstrekning består av relativt uberørt natur. Departementet er
innforstått med at INON-reduksjonen ved en full utbygging vil være vesentlig sett opp
mot det samlede INON-arealet i Sør- Trøndelag. Den samlede reduksjonen som følge av
vindkraftverkene og kraftledningene kan etter departementets vurdering isolert sett
tale mot å gi konsesjon.

Med en full utbygging av Svarthammaren/Pållifiellet, Geitfiellet, Remmafiellet,
Heimsfiellet, F'røya vindkraftverk og 420 kV-kraftledningen, vil INON-reduksjonen bli
på til sammen om lag 120 km2.

Departementet viser til at NVE la vekt på INON i vurderingene av
Svarthammaren/Pållifiellet/Engvikfiellet og Heimsfiellet vindkraftverk, fordi disse
vindkraftverkene berører store INON-områder fra fiord til fjell. Planområdet for
Svarthammaren/Pållifiellet ble derfor betraktelig redusert og søknaden om Heimsfiellet
vindkraftverk ble avslått. Departementet konstaterer at de samlede inngrepene dermed
er redusert. Departementet slutter seg til NVEs vurderinger med hensyn til disse
områdene, og viser til at dette gir en reduksjon i tap av INON på til sammen 80 km2.

Departementet anser at de negative virkninger for INON-områder ikke er til hinder for
utbygging av vindkraft i området samlet sett slik den fremgår av departementets
konklusjon nedenfor i pkt. 10.

9.4 Landskap/visuelle virkninger

9.4.1 Innledning

Forum for natur og friluftsliv i Sør-Trøndelag (FNF) er uenig med NVE om at
planområdene ligger i et typisk landskapsområde for regionen, og at det ikke er
spesielle nasjonale landskapsverdier i området. FNF anfører i denne sammenheng at
NVE ikke tar i betraktning at det i hele fylket er planlagt vindkraft i denne type
landskap. Vedtakene om vindkraftanleggene vil, slik FNF ser det, gjøre at hele kysten
av Sør-Trøndelag vil bli preget av vindkraft.

Side 46



9.4.2Departementetsvurdering

Bortsettfra Frøyavindkraftverk,er de aktuellevindkraftverkenelokaliserti
høyereliggendeområdermellomkystlandskapogfiellområderi Snillfiordkommune.
Frøyavindkraftverker lokalisertomlag 30-40kilometernordvestforde andre
vindkraftverkene.VindkraftverketHitra1ogplanområdetfordet konsesjonsgitte
vindkraftverketHitra2,liggerpå HitramellomFrøyaog Snillfiord/Hemne.

Landskapetved de planlagtevindkraftverkeneogkraftledningeneer i de fleste
områdenekupert, ogfiellområderutgjørstore deleravlandskapet.Departementet
konstatererat vindkraftverkenevilgi relativtstorevisuellevirkningeri et områdesomi
stor utstrekningbestår avuberørtnatur.Viderevilflereområderblivisueltberørt avto
ellerflerevindkraftverkogtilhørendenettilknytning.Landskapetvilfleresteder endre
karaktersomfølgeavtiltakene,og opplevelsenavlandskapetvilendres somfølgeav
utbygging.Devisuellevirkningeneavprosjektenevilforsterkesved at detved
forflytningoverlengreavstandergjentagendegangerkanvære innsyntildeler avet
ellerflerevindkraftverk.Noenstedervilvindturbineneogkraftledningerogsåkunne
ses i silhuett,noe somøker denvisuellevirkningenavinngrepene.Fra sjøenvilde
samledevisuellevirkningenevarieremedavstandentilvindkraftverkene.
Departementetmenerdet er positivtat nettilknytningentilvindkraftverkene
Remmafielletog Geitfielleter omsøktparalleltmed420kVsentralnettsledning.
Parallellføringsamlerinngrepene,ogredusererden samledebelastningeninngrepene
medfører.

Deplanlagtevindkraftverkeneliggeri et relativttyntbefolketområdebeståendeav
enkeltetettsteder,mindregrendesamfunnog spredtbosetting.Befolkningssentraene
somvilblimest berørt,er KrogstadøraogKyrksæterøra.Krogstadørakan blivisuelt
berørt avtre vindkraftverk.Avstandentilvindkraftverkeneer imidlertidså stor at også
de samledevisuellevirkningenevurderessomsmå.På grunn avtopografienog
avstandentilvindkraftverkene,menerdepartementetat innsynettilvindkraftverkikke
påførerstedermedmyebebyggelsevesentligevisuelleulemper.

Departementetfinnerat vindkraftverkenei stor gradvilpåvirkelandskapsbildet,ogvil
bligodt synligfrafleresteder i de berørtekommunene.Imidlertidmener
departementetat forbebyggelsei områdetvilikkede samledevisuellevirkningene
værevesentligstørre ennvirkningeneavhvertenkeltvindkraftverk.Heimsfiellet
vindkraftverker tiltaketsomvilleværtdenstørstebidragsyterenstil de samlede
visuellevirkningene.Søknadenomkonsesjonentildettevindkraftverketer imidlertid
avslåttog dermeder de samledenegativevisuellevirkningeneavvindkraftverkene
redusertvesentlig.

Departementetser det slikat de samledenegativevirkningenefor landskapikkevil
være tilhinderforutbyggingavvindkrafti området.
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9.5 Reiseliv

9.5.1 Innledning

FNFanførervidereatkystmedurørt naturforsvinneri raskere takt ennhvavindkraft
byggeslangskysten.Detbetyrat i fremtidenvilikkevindkraftvære en stor
turistattraksjon.Vindparkervilværemuligå se overalt,mensurørt kystnaturblir
mangelvare.FNFer ikkeenigmedNVEsomrefererertilSmøla,og menerat detvil
kommeflereturisternår det byggesanlegg.

NorgesMiljøvernforbund(NMF)anføreratvindkraftverkenevilvære synligefra lang
avstand,oguttrykkerbekymringovervirkningerforkystlandskapetog reiselivetlangs
kysten.

9.5.2 Departementetsvurdering

Nårdetgjelderde samledevirkningeneforreiseliv,er det troligde visuellevirkninger
på aktiviteteri sjøområdene,somvilblimestberørt.Hurtigrutenog cruiseskippasserer
forbimangeplanlagteog eksisterendevindkraftverklangshelekysten.Dettekan
påvirkereiselivsopplevelsen.Departementetvillikevelpåpekeat de planlagte
vindkraftverkenei Snillfiorder litesynligefraTrondheimsleia.Departementetfinner
ogsåat det forreiseliveter en fordelå konsentrerevindkraftutbyggingenetilnoentett
utbygdeområder,kontraen spredtutbygginglangskysten.

Etter departementetsvurderingvilreiselivsernæringeni de berørtekommunenei liten
grad påvirkesnegativtavvindkraftverkene.

9.6 Friluftsliv

Forumfornaturogfriluftslivi Sør-Trøndelag(FNF)anførerat NVEblandersammen
begreperi sittvedtak.Et områdemedfemmeterbredeveier,sværevindturbiner,
oppstillingsplasserpå mangehundrekvadratmeterog støysomer på sammenivåsomi
en by,kan ikkeregnes somet områdemedfrilufthvormanopplevernaturopplevelsei
følgeforeningen,somderformenerat de negativeeffekteneforfriluftslivetblirstørre
enn hvaen får inntrykkavi begrunnelsenforvedtaket.FNFvisertilat flereav
områdenei dager viktigefriluftsområderog er godt synligefraandrefriluftsområder,
ogmenerden samledeeffektenavde tre anleggenei Snillfiordvilha stor innvirkning
påmuligheteneforå bedrivefriluftsliv.FNFmenerat selven litenutbyggingpå Frøya
vilha stor innvirkningpå friluftslivet,ogvisertil at Frøyaer småkupertså anleggetvil
bligodtsynligfrahele øya.Dessutenhar de sombor på øyadårligeremulighetertil å
kommeseg til alternativefriluftsområder.

Departementetkonstatererat konsekvensutredingeneangirat med unntakav
Remmafiellet,blirplanområdeneikkei vesentliggrad benyttettilfriluftsliv.Enkelte
turmåler myebenyttet,ogflereavfriluftsområdenei influensområdetvilblivisuelt
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berørt.Departementetleggertilgrunn at turopplevelsenei disse områdenevilbli
forringetforpersonersomønskerro oguberørtnatur.Erfaringerfraandre
vindkraftverki Norgetyderpå at det ikkenødvendigvisblirmindrefriluftsaktiviteti et
områdeder vindkraftenetableres.Utbyggingavveinettkanføretilat nye
brukergruppervilbruke området,foreksempeltil sykling.Likeveler det etter
departementetsvurderingnegativtforfriluftsfivetomallevindkraftverkeneblirbygget
ut. Departementetpeker på at når Heimsfielletvindkraftverkikkeer gittkonsesjon,
samtat sørligeogøstligedeleravPållifiellet\Svarthammarenikkebyggesut,vilden
samledekonsekvensenforfriluftslivreduseresbetydelig.Departementetfinnerikkeat
hensynettilfriluftsfiveter et avgjørendehinderforutbyggingene.

10. KONKLUSJON

I vurderingenavomkonsesjonskalgis etter energiloven,må allefordelerogulemper
vedetableringavvindkraftverkeneveiesoppmothverandre.Energilovenskalsikreat
produksjon,omforming,overføringogfordelingavenergiforegårpå en
samfunnsmessigrasjonellmåte,herunder at det tas hensyntilberørte allmenneog
privateinteresser.

Vindkraftverkenevilsamletbidratilen betydeligkraftproduksjon,ogvilvære i samsvar
medmåletom å økeutbyggingenavvindkraftnasjonaltog regionalt.

Departementethar foretatten samletvurderingavalleanførteulempervedetablering
avvindkraftverkene,og kommettilat fordeleneoverstigerulempenevedutbyggingav
Geiffiellet,Pållifiellet\Svarthammaren,Remmafielletog Frøyavindkraftverk.
Departementetfinnerat disseprosjektenekangi en betydeligkraftproduksjoninnenfor
et begrensetgeografiskområdeogmed akseptableskaderogulemper.I vurderingen
er det tatt hensyntilat vindkrafteni snillfiordområdetsammenmedvindkraftenpå
Fosenskalleggetilrette foren koordinertutbyggingavvindkraftog nett, ogbidratil at
Norgekan oppfyllesineforpliktelseromfornybarutbygging.

Basertpåkonsekvenseren utbyggingkanfåblantannetforfugl,landskapogtap av
INON,har departementetetter en samletvurderingkommettil at avslagetpå søknaden
tilHeimsfielletvindkraftverkopprettholdes.Departementethar i denvurderingensett
allevindkraftverkenesnillfiordområdeti sammenheng.Sumvirkningeneavalle
vindkraftverkenei Snillfiorder derforen delavbegrunnelsenforavslagtilHeimsfiellet.

Densamledeavveiningsomer foretatt,innebærerat Olje-og energidepartementet
opprettholderkonsesjonenetilGeitfiellet,Pållifiellet\Svarthammaren,Remmafielletog
Frøyavindkraftverk.Avslagetpå Heimsfielletvindkraftverkopprettholdes.

Tilsammeninnebærerdepartementetsvedtakat det giskonsesjontil
vindkraftprosjektermeden samletinstallasjonpå i underkantav510MW,tilsvarende
en årligproduksjonpå omlag 1430GWh.
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VILKAR OG DETALTPLANLEGGING

Konsesjonene er gitt med omfattende vilkår om detaljplanlegging mv. før
byggearbeider kan starte opp. Planleggingen innebærer blant annet utarbeidelse av
detaljplan og transportplan med konkrete turbinpunkter, internveier, atkomstveier og
transportoppdrag i anleggsperioden, og plan for landskap og miljø med beskrivelse av
arealbruk, anleggsarbeider og opprydding av anleggsområdene. Hensynet til truede og
nært truede plante- og dyrearter skal ivaretas.

Konsesjonene er gitt med vilkår om for- og etterundersøkelser av hubro, svartand og
lom, jf. pkt 7.5.3. Departementet forutsetter at forundersøkelsene og
detaljplanleggingen omfatter eventuell bruk av hubroens hekkeplasser. Dersom det
påvises hekkende hubro på hekkeplasser, skal dette hensyntas i anleggsarbeidet med
sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden.

Konsesjonene er gitt med særlige bestemmelser om samarbeid mellom
konsesjonærene innen planlegging, drift og oppfølgende undersøkelser.

I konsesjon for bygging av ny 66 kV kraftledning mellom Frøya vindkraftverk og Frøya
transformatorstasjon etter alternativ 2 med spenningsoppgradering, settes som vilkår at
det i detaljplanleggingen utredes og foreslås mulige tiltak for å redusere
elektrokusjonsfaren for hubro på bestående 22 kV kraftledning fra krysset mellom vei
411 og 716.

EKSPROPRIASJON MV.

Grunnlagetfor vedtak om ekspropriasjon
NVEs konsesjonsvedtak av 28. juni 2012 omfattet også samtykke til ekspropriasjon etter
oreigningslova til de konsederte prosjektene. Samtykket til ekspropriasjon for bygging
av Svarthammaren/Pållifiellet vindkraftverk er påklaget av grunneier Frank I. Hansen.
Han mener vedtaket er i strid med grunnloven.

Med den tid som har gått siden ekspropriasjonstillatelsene til de øvrige prosjektene ble
gitt, finner departementet at det skal gjøres en ny vurdering av grunnlaget for
ekspropriasjon.

Samtykke til ekspropriasjon kan bare gis dersom fordelene ved ekspropriasjonen er
større enn de skader og ulemper den innebærer, jf. oreigningslova § 2. Departementet
viser til vurderingen av de enkelte vindkraftprosjektene ovenfor, der det konkluderes
med at fordelene ved de konsederte prosjektene er klart større enn de skader og
ulemper de kan innebære. Departementet finner at denne vurderingen også gjør seg
gjeldende ved spørsmålet om ekspropriasjon. Departementet anser ikke at grunnloven
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er til hinder for ekspropriasjonsvedtaket. Departementet konkluderer med at vilkårene
for ekspropriasjon utvilsomt er til stede, jf. oreigningslova § 2.

Forhåndstiltredelse
Tiltakshaverne har også søkt om samtykke til forhåndstiltredelse, jf. oreigningslova §
25 første ledd. Hovedregelen i § 25 første ledd siste setning er at slikt samtykke kan gis
dersom det er begjært skjønn. Når skjønn ikke er begjært, kan samtykke til
forhåndstiltredelse bare gis i særlige tilfelle der det å avvente skjønnsbegjæringen, vil gi
urimelig tidsutsettelse. Det er ikke anført at slikt særtilfelle foreligger, og
departementet vil derfor komme tilbake til spørsmålet om forhåndstiltredelse på et
senere tidspunkt.

Departementet minner om at samtykke til ekspropriasjon faller bort dersom det ikke
begjæres skjønn innen ett år.

13. VEDTAK

Departementet fatter følgende vedtak:

Klagene på NVEs vedtak om konsesjon til SAE Vind DA for bygging og drift av
Geitfiellet vindkraftverk tas ikke til følge.

Klagene på NVEs vedtak om konsesjon til SAE Vind DA for bygging og drift av
Svarthammaren/Pållifiellet vindkraftverk tas ikke til følge.

Klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Zephyr AS for bygging og drift av
Remmafiellet vindkraftverk tas ikke til følge, men den nordvestlige grensen for
planområdet trekkes sørover til kote 500 nord for Svartdalstjørna.

Klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Sarepta Energi AS for bygging og drift
av Frøya vindkraftverk tas ikke til følge.

Klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Trønder Energi Nett AS for bygging
og drift av 132 kV/66 kV kraftledninger for samordnet nettilknytning av
vindkraftverk i Snillfiordområdet, tilknytning av Svarthammaren/Pållifiellet og
Frøya vindkraftverk tas ikke til følge.

Klagene på NVEs vedtak om konsesjon til Trønder Energi Nett AS for bygging
og drift av 132 kV kraftledning mellom Fillan og Snillflord transformatorstasjon
tas ikke til følge.

- Klagene på NVEs avslag på konsesjonssøknaden fra SAE Vind DA om bygging
og drift av Heimsfiellet vindkraftverk tas ikke til følge.
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Klagene på NVEs avslag på konsesjonssøknaden firaTrønder Energi Kraft AS
om bygging og drift av Engvikfiellet vindkraftverk tas ikke til følge.

Med hjemmel i oreigningslova § 2. nr. 19 gir departementet samtykke til
ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for bygging av Geitfiellet,
Svarthammaren/Pållifiellet, Remmafiellet og Frøya vindkraftverk med tilhørende 132
kV/66 kV kraftledninger og for bygging av kraftledning mellom Fillan og Snillfiord
transformatorstasjon slik det følger av klagevedtaket ovenfor.

Klagen på samtykket til ekspropriasjon for bygging av Svarthammaren/Pållifiellet
vindkraftverk fra grunneier Frank I. Hansen tas ikke til følge.

Departementet vil komme tilbake til søknaden om samtykke til forhåndstiltredelse på et
senere tidspunkt.

Departementets vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages, jf.
forvaltningsloven § 28 første ledd tredje punktum.

Med hilsen

Per Håkon Høisveen (e.f.)
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