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1 Bakgrunn 

NVE gav ved vedtak av 7. juni 2010 konsesjon til å bygge Sørmarkfjellet vindkraftverk og en 132 kV 

kraftledning mellom Sørmarkfjellet vindkraftverk og Hofstad transformatorstasjon. Det var flere 

alternative traseer for nettilknytningen som ble vurdert, og det ble gitt konsesjon etter trasealternativ 

2.7-2.0-2.2-2.0-2.4. NVEs konsesjon ble påklaget. Olje- og energidepartementet (OED) behandlet 

klagen og konsesjonen ble opprettholdt uendret, men med et tilleggsvilkår om fugleundersøkelser 

felles for alle vindkraftverkene Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet vindkraftverk i brev av 26. august 

2013. Sarepta fikk konsesjon av NVE til Sørmarkfjellet 19. juni 2015. Konsesjonen ble påklaget og 

etter klagebehandling i OED opprettholdt i brev av 27. september 2016.  

Trønder Energi Vind AS har overtatt konsesjonen og det søkes nå om 6 endringer i 

anleggskonsesjonen i forbindelse med søknad om godkjenning av detaljplan og miljø-, transport og 

anleggsplan. Følgende seks konsesjonspliktige endringer er søkt om:  

 Installert konsesjonsgitt effekt fra 130MW til 130,2MW   

 To utvidelser av planområdet, henholdsvis 7,3 dekar i sør og 1,9 dekar i nordvest mot turbin 1 

 Justert trasé for adkomstvei 

 Forlengelse av konsesjonsperioden 

 Justert trasé for nettilknytningen 

 Endret mastetype fra H-master i tre til H-master i kompositt 

 

2  NVEs behandling av konsesjonsendringene 

NVE behandler konsesjonsendringene etter energiloven. Endringene skal også avklares etter andre 

sektorlover som kulturminneloven og naturmangfoldloven. TrønderEnergi Vind AS har inngått 

minnelige avtaler med alle berørte grunneiere og det er ingen nye grunneiere berørt av 

konsesjonsendringene.  

Endringene fremkommer i detaljplan/MTA og denne ble sendt på høring den 9.11.2018. Fristen for å 

komme med høringsuttalelse til endringene ble først satt til 17. desember 2018, men forlenget til 15. 

januar 2019. Sarepta Energi AS (tidligere konsesjonær) søker i brev av 30.10.2018 om å forlenge 

konsesjonsperioden fra 31.12.2045 til 31.12.2051. Dette er en av endringene NVE nå vurderer.  

NVE mottok to høringsuttalelser som har merknader til de omsøkte konsesjonsendringene. En er fra 

Naturvernforbundet som skriver at ny trase for adkomstvei berører forekomst av gullprikklav. NVE 

mottok også høringsuttalelse med merknader om nettilknytningen fra Christian Tørriseng som ønsker 

at kraftledningen bygges som kabel på Seter- og Sørnesset halvøyene for å bedre vilkår for fugl og 

spesielt hubro.  

3  NVEs vurdering av endringene til å bygge og drive Sørmarkfjellet 

vindkraftverk 

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper et 

omsøkt prosjekt har for samfunnet som helhet. NVE viser til «Bakgrunn for vedtak» av 19.06.2015 
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NVE ref. 200802039 for vurderinger av Sørmarkfjellet vindkraftverk og kraftledningen det er gitt 

konsesjon til. I forbindelse med behandlingen av detaljplan/MTA vurderer nå NVE endringene av 

adkomstvei, nettilknytning og planområdet. I dette kapittelet vil NVE redegjøre for vår vurdering av 

de omsøkte endringene og innkomne merknader.  

 

NVEs vurdering av trasejusteringer for nettilknytningen 

Trønder Energi Vind AS søker om trasejusteringer av konsesjonsgitt nettilknytning av Sørmarkfjellet 

vindkraftverk. Endringene innebærer også endret mastetype. Totallengden for ny trase er 31 km cirka 

2km kortere enn den tidligere konsesjonsgitte traseen. I hovedsak følger den nå omsøkte traseen 

konsesjonsgitt trase med justeringer på 7 steder. TrønderEnergi Vind AS søker om endringer i traseen 

av hensyn til reindrift og på grunn av teknisk bedre løsninger for å unngå krevende terreng. Det er 

inngått minnelige avtaler med alle berørte grunneiere herunder erstatning for hogd skog. I figuren 

under vises omsøkte endringer på kart.   
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Figur 1: oversiktskart over trasejusteringer for 132 kV nettilknytning 
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Først gjøres en vurdering av bakgrunnen for endringene i traseen for nettilknytning som er begrunnet 

ut fra innspill fra berørte grunneiere inkludert reindriftsnæringen og justeringer begrunnet med 

tekniske forhold. Videre vurderes det hvordan trasejusteringen og endret mastetype endrer den visuelle 

påvirkningen på landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, før det gjøres en vurdering av 

hvordan endringen vil påvirke naturmangfold.   

 

Vurdering av virkninger for reindrift  

Sarepta Energi hadde i 2014 møter med Fosen reinbeitedistrikt som ønsker flere trasejusteringer. 

Endringene omfatter justeringene i punkt 1 og 4 i kartet i figur 1. Fosen reinbeitedistrikt ønsker ikke 

kraftledning på fjellet Finnkallan fordi det er reinbeiteområdet.  

Etter NVEs vurdering har TrønderEnergi Vind AS imøtekommet innspillene fra Fosen 

reinbeitedistrikt ved å unngå å bygge kraftledningen på fjellet Finnkallan som er et reinbeiteområdet. 

Dette innebærer den største justeringen av traseen vist i punkt 1 med sideveis endring på cirka 1,4 km. 

Reinbeitedistriktet ønsker også mest mulig felles stolpeplassering med 420 kV der de to 

kraftledningene går i parallell i ny trase fordi de krysser her en drivingslei. NVE mener en ny 132 kV i 

parallell i dette området også innebærer mastepunkt som ikke er felles med mastepunktene for 420kV 

ledningen fordi avstanden mellom mastene er forskjellig for en 132 kV og en 420 kV ledning.     

Trasejusteringen i punkt 4 omsøkes på bakgrunn av at reinbeitedistriktet mener at kraftledningen vil 

kunne gi en visuell sperreeffekt for reinen ved driving på tvers av dalen ved Øvre Skavdalen. Denne 

visuelle sperreeffekten vil ifølge reinbeitedistriktet reduseres ved at kraftledningen flyttes noe opp fra 

Øvre Skavdalen.    

 

Vurdering av justeringer basert på teknisk løsning  

Justeringen er vist i kartet i figur 1, og punktene beskrives med kartreferansen i parentes.  

(2) Bakgrunnen for justeringen er for å unngå en skytebane. Traseen justeres noe østover, bort fra 

standplass. Tilpasningen er avklart med banen/skyttervesenet (DFS) og DSB.  

(3) Et vinkelpunkt flyttes østover cirka 65 meter. Dette vil ifølge Trøndervind AS gi bedre linjeføring 

og bedre grunnforhold for vinkelmasten.  

(5) Traseen flyttes noe nordover og lenger vekk fra elva. Dette skyldes primært at konsesjonsgitt trase 

ligger i et krevende terreng. I tillegg er det ønsket lokalt at traseen flyttes opp i øvre del av dalen for å 

unngå en konflikt med en fremtidig fylkesvei mellom Osen og Flatanger.  

(6) Her er flere vinkelpunkt justert fordi det er et utfordrende terreng.  

(7) Justeringen i punkt 7 er å flytte kraftledningen utover mot konsesjonsgrensa for vindkraftverket for 

å komme utenfor forbudssoner rundt turbinpunkt og redusere virkninger fra internveinettet.  
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Nettilknytningen til Sørmarkfjellet er etter justeringene 31 km lang og går nesten utelukkende i utmark 

og langt fra bebyggelse. Nærmeste bebyggelse er ved krysningen av Steinsdalen, en fritidsbolig cirka 

140-150 sørøst for justert trase. Nærmeste bolig er cirka 190 meter mot nord-nordvest ved krysningen 

av Steinsdalen. Det er i detaljprosjekteringen gjort mindre endringer for å unngå mastepunkt på 

innmark ved vinkelen øst for krysningen av Steinsdalen.  

NVE mener TrønderEnergi Vind AS har imøtekommet interesser knyttet til skytebanen ved å justere 

traseen bort fra standplass. NVE mener at de øvrige justeringene av traseen gir en bedre teknisk 

løsning for bygging av kraftledningen.   

 

Vurdering av visuelle virkninger, landskap og friluftsliv 

Etter NVEs vurdering vil trasejusteringene ikke påvirke de visuelle virkningene av kraftledningen i 

vesentlig grad. Den største trasejusteringen er for å unngå kraftledning på Finnkallan i punkt 1. Her vil 

kraftledningen bli synlig fra andre områder enn om den som ble konsesjonsgitt. Det er ingen boliger 

elle veier i dette området, og endrede visuelle virkninger er derfor knyttet opp mot friluftsliv. 

Endringene innebærer at kraftledningen kan parallellføres lenger med Statnett sin 420 kV og etter 

NVEs vurdering er det en løsning som er bedre med tanke på visuelle virkninger for landskap og 

friluftsliv ved at inngrepene samles. På delstrekningen der ny kraftledning parallellføres med 420 kV 

er det den største kraftledningen som vil være dominerende i landskapsbildet. NVE har mottatt innspill 

fra Christian Tørriseng om at kraftledningen krysser et området han omtaler som verdifullt og unikt 

villmarksområde ved planområdet til vindparken. I dette området justeres traseen noe for å komme 

utenfor forbudssoner for vindturbinene. NVE mener at justeringen ikke endrer de visuelle virkningene 

av en kraftledning i området.  

 

 

Figur 2: Standard H-mast i kompositt til venstre og kabelendemast ved Sørmarkfjellet trafo til høyre. 

 

I figur 2 vises komposittmastene som nå omsøkes. Med komposittmastene vil ryddebeltet øke fra 22 til 

25 meter. NVE har i konsesjonen av 28.9.2016 satt vilkår om at «konsesjonær skal sette igjen lavere 
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vegetasjon i ryddegatene for kraftledningene. Gjennomføring og omfanget av slik rydding skal 

omhandles i miljø, transport- og anleggsplan». Dette vilkåret videreføres i ny konsesjon og vil 

begrense effekten av det økte ryddebeltet. Komposittmastene vil være noe høyere og tykkere i bunn 

enn tremaster og vil ha innskrudde stigtrinn i hver stolpe fra 3 m og opp til traversen. Den enkelte mast 

blir dermed noe mer synlig. På den annen side vil det bli færre komposittmaster på grunn av større 

avstand mellom mastene. NVE mener at de visuelle virkningene av kraftledningen vil endres lite 

sammenliknet med tidligere konsesjonsgitte tremaster.   

 

Vurdering av utvidet planområdet 

Terrenget på Sørmarkfjellet er stedvis utfordrende. TrønderEnergi Vind AS søker om to utvidelser av 

planområdet for å få til en landskapsmessig bedre veiføring. Det er søkt om utvidelser på 7,3 dekar i 

sør, nord for Daudtjønna og 1,9 dekar i nordvest mot turbin 1. Utvidelsene er vist i figur 3. I begge 

tilfeller går internveien helt i ytterkant av dagens planområdet. Ved å utvide planområdet på disse to 

stedene vil veien kunne tilpasses bedre i terrenget og endringen vurderes som utelukkende positiv.   

 

Figur 3: Utvidet planområdet vist i beige. Bildet til venstre i sør og bildet til høyre i nord  
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Vurdering av ny adkomstvei 

 

 
Figur 4: Endret trase for adkomstvei til venstre, tidligere konsesjonsgitt løsning til høyre  

 

Vurdering av adkomstvei  

Turbinkomponenter og andre større enheter vil bli transportert med spesialkjøretøy fra kai i Hestdalen 

og inn i planområdet. Ved mindre transporter vil atkomsten skje via avkjørsel fra fv. 6303.  

Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering (mai 2018) av gjennomførbarhet knyttet til adkomstveg og 

kai. Vurderingene er basert på veglinje for konsesjonsgitt adkomstveg og er basert på utførte 

grunnundersøkelser.  

Det er påtruffet kvikkleire i sentrale deler av HestdaIen. Vurderingen konkluderer med at bygging av 

adkomstvegen er gjennomførbar, men det må at det må utføres stabiliserende tiltak i forbindelse med 

etablering av vegfyllinger i Hestdalen. Alternative tiltak kan være masseutskiftning, oppbygging av 

fylling med lette masser, kalksementstabilisering og/eller motfyllinger.   

På grunnlag av den geotekniske vurderingen er adkomstvegen omprosjektert for å unngå området med 

kvikkleire. I detaljplan og MTA (nov 2018) er veglinja for adkomstvegen lagt om for å unngå området 

med kvikkleire, og den nye traseen fremkommer av bildet til venstre i figur 5. NVE mener en 

omlegging av veien er en bedre løsning for å unngå området med kvikkleire. Alternative tiltak som 

oppbygging av fylling og motfylling vil i tillegg øke arealbruken.  
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Figur 5: Gulprikklav merket med grå sirkel og kystgranskog i det skraverte området.  

 

Vurdering av forlengelse av anleggskonsesjon og endret ytelse til 130,2 MW. 

Sarepta Energi AS søker i brev av 30.10.2018 i medhold av energiloven § 3-1 om forlengelse av 

varighet på anleggskonsesjon for Sørmarkfjellet vindkraftverk. Gjeldende konsesjon for 

vindkraftverket er meddelt TrønderEnergi Vind AS 11.01.2019, med varighet til 31.12.2045. Det 

søkes om å forlenge konsesjonsperioden til 30 år, dvs. til 31.12.2051. 

I dagen marked leveres turbiner med en teknisk-økonomisk levetid på minst 30 år og det er normalt 

ikke tårn og fundament som er de komponentene som begrenser anleggets levetid. NVE erfarer videre 

at vinger på turbinene skiftes, og utbedres i driftsperioden. I medhold av energiloven kan konsesjoner 

til vindkraftverk gis med varighet inntil 30 år. Med dagens turbinteknologi mener NVE at det er 

rasjonelt å meddele anleggskonsesjoner for vindkraft med 30 års varighet. Konsesjonens varighet 

utvides på dette grunnlag som omsøkt til 31.12.2021. Samtidig gis tillatelse til økt installert ytelse i 

Sørmarkfjellet vindkraftverk fra 130MW til 130,2MW.   

Vurdering av virkninger for naturmangfold 

Trasejusteringene for nettilknytningen fører til at kraftledningen går lenger fra hekkeplasser for 

hønsehauk og havørn. Den endrete mastetypen fører til færre mastepunkter og naturtyper blir mindre 

berørt av endringen. NVE mener endringene er marginalt positive av hensyn til naturmangfold.   

Ny trase for adkomstvei kan berøre en forekomst av gullprikklav i veglinja sør for bekken fra 

Litlvatnet i Hestdalen. Forekomsten er merket på kart i figur 5. Forekomsten er registrert i naturbase 

og registreringsdato er 1995. Gullprikklav er rødlista med kategori VU – sårbar. I Norge har denne 

arten sitt viktigste voksested i boreal regnskog i Midt-Norge hvor den vokser på løvtrær med rik bark 

eller på grankvister i leirraviner. Arten forekommer også på Vestlandet og den nordligste forekomsten 

er på Træna i Nordland.  
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I punkt 12 i den opprinnelige anleggskonsesjonen er det satt vilkår om at adkomstveien skal unngå 

naturtypen kystgranskog som er merket med grønn skravur i figur 5. Endringen i adkomstvegen fører 

ikke til at kystgranskog berøres.  

Christian Tørriseng ønsker at kraftledningen bygges som kabel for å bedre vilkår for fugl og spesielt 

hubro. NVE viser til «Bakgrunn for vedtak» av 7.6.2010 og senere vedtak om utvidelse av 

Sørmarkfjellet av 19.06.2015 NVE ref. 200802039 for virkningene for naturmangfold og samlet 

belastning. NVE kan ikke se at trasejusteringen vil påvirke fugl eller hubro annerledes enn den 

konsesjonsgitte løsningen. 

NVE vil i en eventuell ny konsesjon videreføre vilkår om at adkomstveien skal legges utenom 

kystgranskog. NVE legger til grunn at TrønderEnergi Vind tar hensyn til forekomsten av gullprikklav 

og forsøker så langt råd er å unngå den jmf. vilkår nr. 14 i konsesjonsdokumentet. NVE finner på 

denne bakgrunn at konsesjonsendringene ikke er i strid med forvaltningsmålet for arter i nml. § 5. 

Konsesjonsendringene vil etter NVEs syn ikke øke den samlede belastningen på naturmangfoldet da 

det ikke bygges mer ledning eller vei enn det som tidligere er konsesjonsgitt i området.  

 

NVEs konklusjon 

NVE konkluderer med at de omsøkte endringene i traseen for nettilknytningen ivaretar 

reindriftsinteresser, interesser fra berørte grunneiere og interesser knyttet til en skytebane på en bedre 

måte. Dette samtidig som det er en bedre teknisk løsning for bygging av kraftledningen.  

NVE mener at det blir mulig med bedre landskapsmessige løsninger for internveinettet ved å endre 

planområdet med 7,3 dekar i sør, nord for Daudtjønna og 1,9 dekar i nordvest mot turbin 1. NVE 

konkluderer at det er en bedre løsning å finne en ny trase for adkomstveien enn å gjennomføre 

betydelig tiltak for nødvendig sikring av den opprinnelig konsesjonsgitte traseen.  

Med dagens turbinteknologi mener NVE at det er rasjonelt å meddele anleggskonsesjoner for 

vindkraft med 30 års varighet. Konsesjonens varighet utvides på dette grunnlag som omsøkt til 

31.12.2021. Samtidig gis tillatelse til økt installert ytelse i Sørmarkfjellet vindkraftverk fra 130MW til 

130,2MW.   

 

NVEs vedtak 

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til 

søknad, MTA og detaljplan av 30.10.2018, TrønderEnergi Vind AS tillatelse til for Sørmarkfjellet 

vindkraftverk å: 

 Bygge og drive den 31 km lange 132 kV nettilknytningen fra vindkraftverket til Hofstad 

transformatorstasjon med de trasejusteringene som foreslås i miljø- transport og 

anleggsplanen, og at den skal bygges med komposittmaster. 

 endre planområdet med 7,3 dekar i sør, nord for Daudtjønna og 1,9 dekar i nordvest mot 

turbin 1 for landskapsmessig bedre tilpasning av internveier.  

 endre traseen for adkomsveien fra kai til vindkraftverket 

 øke installert effekt fra 130MW til 130,2 MW  
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 NVE gir samtidig forlenget anleggskonsesjon til 31.12.2051. NVE forutsetter at 

TrønderEnergi Vind AS innen 31.12.2040 har utarbeidet et inspeksjonsprogram og 

gjennomført inspeksjon i henhold til programmet for å avdekke eventuelle feil, mangler eller 

svakheter som kan påvirke sikker drift av turbinene innenfor planområdet. NVE kan kreve 

innsyn i resultatene fra den gjennomførte inspeksjonen og inspeksjonsprogrammet. 

Ellers vil de vilkår som er satt i anleggskonsesjon fra Olje og energidepartementet av 27.9.2016 

videreføres i en eventuell ny anleggskonsesjon.  
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