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Vedlegg 1  

Innkomne høringsuttalelser, detaljplan/MTA for Sørmarkfjellet vindkraftverk (6 sider) 

NVE har mottatt uttalelser fra 13 høringsparter, hvor enkelte har kommet med flere uttalelser. I 

sammenfatningen under, er forhold som gjelder nettilknytningen av vindkraftverk ikke tatt med da 

dette behandles i eget vedtak. Videre er det kun forhold som er relevante for detaljplanen og MTA 

som er sammenfattet. 

Kommentarer fra TrønderEnergi Vind AS, av 13.03.2019, er lagt inn i tilknytning de enkelte 

høringsuttalelsene.  

Flatanger kommune har oversendt (15.01.2019) særskrift fra vedtak i Formannskap sak 2/19 den 

14.01.2019 og særskrift fra vedtak i Formannskap sak 46/18 den 28.08.2018. I tillegg er referat fra 

møte mellom TrønderEnergi Sørmarkfjellet og Flatanger kommune av 03.01.2019 oversendt.  

Kommunen har ved vedtak av 14.01.2019 gitt følgende innspill til MTA: 

 Flatanger kommune viser til tidligere avgitte foreløpige uttalelse i saken, jfr formannskapets sak 

46/18 av 28.08.2018, samt de konklusjoner som ble trukket i møte mellom konsesjonshaver og 

kommune den 3.1.19, jfr. vedlagte møtereferat. Ut fra dette bør følgende konklusjoner legges til 

grunn i forbindelse med NVE’s sluttebehandling av foreliggende MTA:  

- Det skal etableres sensorer som vil detektere når det er meteorologiske forhold som kan gi 

ising, samt at det blir etablert et varslingssystem for slike forhold.  

- I driftsfasen skal luftfartøy (helikopter) kun unntaksvis benyttes.  

- Det anføres mer spesifikt og forpliktende at de prinsipper som er anført i håndbok 

«Terrenginngrep og landskapstilpasning Sørmarkfjellet vindkraftverk» skal følges.  

 

TrønderEnergis kommentar: Vi viser til dialog og møte med Flatanger, herunder referat fra møte 

3.1.2019. Det blir installert sensor for detektering av is og det vil bli iverksatt tiltak for varsling. 

Endelig avklaring av aktuelle tiltak er ikke gjort. Helikopter vil kun bli benyttet unntaksvis i driftsfasen 

da veien vil være tilgjengelige for vårt personell. Prinsippene i MTA vedrørende terrengtilpasning blir 

lagt til grunn for entreprenørene og blir fulgt opp av vårt miljøoppfølgingsprogram. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag (22.01.2019) viser til at det er gjort flere registreringer av hubro i 

området og at det rapporteres om spillende hubro i områder uten registreringer. Videre vises det til at 

hubroen er svært sårbar for forstyrrelser i perioden fra midten av februar til midten av august. 

Fylkesmannen ber derfor om at det settes begrensninger på anleggsarbeid i sør-vestlige og nord-

vestlige del av konsesjonsområdet som avbøtende tiltak for hubroen. Fylkesmannen ber også om at 

det, som på Innvordsfjellet, iverksettes et undersøkelses- og oppfølgingsprogram for å innhente mer 

kunnskap om hubro rundt konsesjonsområdet. 

TrønderEnergis kommentar: Det er så vidt oss kjent ikke registrert hubro i planområdet. I 

forundersøkelsene med lyttebokser i 2014 ble det påvist hekkende hubro ut mot Småværet, men såpass 

langt unna (3 km) at hekkelokaliteten ikke vil bli forstyrret. Videre er det hørt hubro i området uten at 

det er påvist hekking.  

Hubro var et tema under OEDs klagebehandling og det ble satt vilkår om for- og etterundersøkelser 

av bl.a. hubro, lom og hønsehauk som er og vil bli ivaretatt. Forundersøkelsene er gjennomført i regi 

av HiNT/Nord universitet. Det ble i klagebehandlingen ikke funnet grunnlag for restriksjoner i 

anleggsperioden av hensyn til hubro og vi mener det per nå ikke foreligger nye opplysninger som gir 

grunnlag for å sette begrensninger på anleggsaktivitet.  
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Av Trøndelag fylkeskommunes innstiling til Riksantikvaren (31.01.2019) kommer det frem at 

fylkeskommunen vurderer at de omsøkte endringene for plassering og endring i størrelse og antall på 

vindmøller og ytterligere infrastruktur på Sørmarkfjellet, Flatanger, ikke vil komme i konflikt med 

eller vil virke ytterligere skjemmende på de automatisk fredete kulturminnene innen planområdet. 

Det gjøres oppmerksom på at vindturbinene nr. 15, 22, 27, 30 og 31 vil få sveipeområde som vil 

komme innover den inngrepsfrie sonen. 

Videre går det frem at ny trase for kraftlinje ut av anlegget og frem til tilknytningspunkt er vurdert i 

forhold til kulturminner, og Trøndelag fylkeskommune finner at disse endringene ikke kommer i 

konflikt med fredete kulturminner eller vil virke utilbørlig skjemmende på slike. Annen infrastruktur 

slik som vei opp fra Hestdalen, samt kai i Kleivvika er også klarert opp mot fredete kulturminner. Vi 

har derfor ingen videre kommentarer til disse delene av tiltaket. 

 

Mattilsynet skriver (14.12.2018) at fremlagte vurderinger og aktuelle tiltak for å sikre mot 

forurensning og for eventuell påvirkning av drikkevannskilder anses tilfredsstillende. Mattilsynet 

anser forurensningsfaren av drikkevann som liten eller svært liten, og har ingen innvendinger mot 

planene. 

TrønderEnergis kommentar: Vi tar uttalelsen til etterretning. 

 

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag (17.02.2019) viser til tidligere uttalelser i denne saken blant 

annet i forbindelse med konsesjonsprosessen. De har ved flere anledninger påpekt at de ornitologiske 

fagrapportene er faglig sett meget svake.  

Naturvernforbundet mener dokumentene i denne saken ikke oppfyller kravene til tilstrekkelig 

naturinformasjon og ber om at det blir foretatt helt nye undersøkelser av det biologiske mangfoldet i 

hele området (i felt) før anleggsarbeidet starter. Videre at det grunnet en rekke konsesjonsgitte 

vindkraftverk i nærliggende områder bør settes krav til at naturmangfoldloven § 10 om sumvirkninger 

på økosystemene samt at Naturmangfoldlovens § 7 blir vurdert. Naturvernforbundet kan heller ikke se 

at Forvaltningsloven § 17 er ivaretatt.  

Naturvernforbundet mener at utredningen som ligger til grunn er svært mangelfulle og hevder MTA 

ikke en gang tar hensyn til det som ligger til grunn for konsesjonen: at aktive reir av hubro, storlom og 

smålom skal registreres og tas hensyn til. Det fremgår at Naturvernforbundet mener det i dag 

foreligger mer informasjon om fugl i området som ikke er tatt inn i MTA. Det vises blant annet til at 

følgende rødlista fugleartene med sikkerhet er registrert inne i området: hubro (sterkt truet), teist 

(sårbar), fiskemåke (nær truet), blåstrupe (nær truet), lirype (nær truet), gjøk (nær truet). Samt at 

storlom og smålom også har vist seg å hekke inne i området. Naturvernforbundet mener at 

formuleringene i MTA viser, det Naturvernforbundet frykter, at man ikke ønsker å ta hensyn til 

fuglelivet hvis det ødelegger for progresjonen i byggearbeidet. 

Det vises til at den nye adkomsttraseen kommer til å gå tvers gjennom en forekomst av gullprikklav 

(VU-sårbar), på̊ sørsida av Hestdalen. Og at denne må̊ antas å bli ødelagt i sin helhet når trærne her 

hogges. Arten har iht. rødlistevurderingen sitt viktigste voksested i boreal regnskog i Midt-Norge hvor 

den vokser på̊ rikbarks løvtrær eller på grankvister i leirraviner. Naturvernforbundet minner om at man 

ikke har tillatelse til dette, da det ikke er gitt konsesjon for denne traseen.  

Naturvernforbundet tar opp forholdet til hubro over flere avsnitt, og vurderer at truslene mot hubro 

synes undervurdert og bagatellisert av utbygger og NVE i denne saken. De nye opplysningene som er 
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kommet inn om observasjoner i området Uran – Bølestrand må NVE følge opp med vilkår knytta til 

MTA om undersøkelse ifht hubro. Naturvernforbundet mener dette bør få følge for utbygging og 

anleggsvirksomhet i dette området.  

Naturvernforbundet mener at når man da har fått tillatelse til å redusere avstanden til fredete 

kulturminner fra 250 m til 50 meter så må man i det minste klare å overholde denne grensen. Flere av 

turbinene som ligger inne i den endelige planen ligger så nært kulturminner at rotorbladenes 

utstrekning går ut over kulturminnene. 

Naturvernforbundet mener at landskapspåvirkningen øker siden turbinene plasseres nærmere 

kystlinjen. Tiltaket vil føre til en betydelig reduksjon i et større sammenhengende naturområde uten 

tekniske inngrep. Det vises til at anlegget vil bli spesielt godt synlig fra de nærmeste fjellområdene, 

som vil bli negativt påvirket. Drageid leirskole vil også bli svær negativt berørt av denne utbyggingen. 

Større deler av Drageid friluftslivsområde vil få en støybelastning på̊ over 40 dBA.  

TrønderEnergis kommentar: Som konsesjonær må vi forholde oss til de vurderinger og avgjørelser 

som NVE og OED gjør i konsesjonsprosessen. Vi konstaterer at OED i sin klageavgjørelse har diskutert 

kunnskapsgrunnlaget og usikkerhet rundt det som en del av konsesjonsvedtaket. Konsesjonen som 

OED har gitt har derfor et vilkår om for- og etterundersøkelser som vi har og skal oppfylle. Vi viser 

også til MTA-planen kap 6.4 der det beskrives vårundersøkelser av hekkeaktivitet i anleggsperioden 

for å kunne gjøre eventuelle tilpasninger. 

Naturvernforbundets påstand om direkte inngrep i det statlig sikrede friluftsområdet medfører ikke 

riktighet. Dette går frem av detaljplankart 5. 

 

Drageid leirskole v/ Ingolv Dørum (18.01.2019) viser til at det har skjedd flere endringer av 

prosjektet uten mye informasjon til allmennheten.  

Drageid leirskole er spesielt opptatt av visuell forurensing fra blinkende lys, f.eks. sett fra 

Seter/Sætervik. Det vises til at lysene fra Roan og Bessaker oppleves forskjellig. Dragied mener NVE 

bør vurdere denne forskjellen og sørge for at lysforurensningen fra vindparker landet rundt gjøres så 

liten som mulig. Og ønsker at det etableres en dialog med luftfartsmyndighetene for å endre regelverk 

og redusere konflikter mest mulig.  

På Drageid Leirskole og kurssted er det naturen som er spesialfelt, så alle inngrep i naturen vil påvirke 

tilbudet. Blant annet har leirskolen brukt mørket til å vise lyskunst på fjellveggen øst for plassen.  

Det vises også til at det opprinnelig ble bestemt at de turbinene som var mest eksponert for leirskolen 

skulle flyttes, men at dette ble ombestemt. 

TrønderEnergis kommentar: Det er også vårt ønske at omfanget av lysmerking av hensyn til luftfart 

blir minst mulig. Turbinene har høyde under 150 meter, slik at de ikke blir omfattet av de strengeste 

kravene til lysmerking. Det vil benyttes såkalt «lavintensitets hinderlys». Vi har søkt Luftfartstilsynet 

om såkalt perimetermerking, det vil si at lysmerking av turbiner skjer i ytterpunkt/hjørnet av 

vindkraftverket. Vi må forvente at det vil stilles krav om at turbin 31 (som er den som er nærmest 

Drageid) skal ha hinderlys. 

 

Kristian Skorstad Uran på vegne av Odd Uran (16.12.2018) viser til at turbinpunkt 1, i 

detaljplanen/MTA, er flyttet betydelig nærmere [eiendommen]. Det vises til at turbinpunkt 9 ble 

besluttet fjernet av NVE [i forbindelse med konsesjonsbehandlingen]. Uran skriver at punkt 1 nå er 

flyttet over 300 meter nordvest, og kun ligger ca. 200 meter fra der punkt 9 lå, jf. illustrasjon under. 
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Med tanke på at det nå er tenkt å benytte mye større vindmøller enn tidligere, mener Uran at dette ikke 
ivaretar kravet i konsesjonen [ref. vilkår 17].  

 

 

Figur 1 Rødt felt: Ny plassering turbinpunkt 1. Gult felt: Plassering av turbinpunkt 1 i siste konsesjonssøknad. Grønt felt: 
Turbinpunkt 9 hvor det ikke ble tillatt å etablere noen vindmøller. 
Lilla felt: Urans bolig (Kilde: Uran). 

   

Det vises til at turbinplasseringen vil medføres en betydelig belastning med tanke på støy, skyggekast 

og visuell forurensning, det bes derfor om at turbinpunkt 1 ikke blir tillatt etablert. 

Videre vises det til at boligen er helårsbolig og at den er innenfor gul støysone (45dBA). Uran mener 

det er usannsynlig at støynivået ikke vil overstige grenseverdien. Uran viser til at den dominerende 

vindretningen er vind fra sørøst. Dette vil ifølge Uran medføre at støyen fra vindmøllen ved 

turbinpunkt 1 vil bære med vinden rett mot huset mesteparten av året.  

TrønderEnergis kommentar: Da konsesjonen ble gitt ble grensen for planområdet trukket noe tilbake 

slik at det tidligere turbinpunkt 9 ikke lenger skulle være innenfor konsesjonsområdet. Turbinen ble da 

trukket lenger inn på fjellet og plassert innenfor konsesjonsgitt område. Turbinen ligger ca. 300 meter 

sørøst for tidligere turbin 9 (nummerert som turbin 1 i MTA/detaljplan). Vi viser forøvrig til MTA og 

utdypende kommentar og visualisering nedenfor. 

NVE viser til at TEVs kommentarer av 13.03.2019 er vedlagt vedtaket. 

Kristian Skorstad Uran har på vegne av sin far Odd Uran (14.01.2019) kommet med ett tillegg til 

tidligere uttalelse. Vedlagt uttalelsen er det en visualisering av hvordan Sørmarkfjellet industriområde 

blir seende ut fra Odd Uran sitt bolighus.  

Uran mener det er usannsynlig at støynivået i og ved boligen ikke vil overstige 45 dBA da nærmeste 

turbin bare er 1 km unna. Uran viser til at han ikke har tiltro til at utbygger er nøytral i sine 

utredninger, og mener det bør gjøres en uavhengig utredning.  

Etter å ha sett visualiseringen av hvordan dette blir seende ut, mener Uran at de nærmeste 

vindturbinene (nr. 1 - 5) til sitt bolighus ikke bør få etableres, med tanke på støykonsekvenser og 

øvrige konsekvenser som bl.a. skyggekast. Uran viser til at solen går over fjellkanten og bak der hvor 
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turbinene blir stående, store deler av året. Dette vil medføre skyggekast på eiendommen i flere timer 

om dagen. Uran viser videre til at TV-signaler kan bli berørt da parabolen peker i retning 

Sørmarkfjellet. Uran er også bekymret for brannberedskap og viser til tidligere situasjoner i områder 

med branner og mener det ikke er uvanlig at det bryter ut store branner i vindturbiner.  

TrønderEnergis kommentar: Beregninger av støy for Sørmarkfjellet er utført etter metoden som NVE 

foreskriver (Nord2000) og av et uavhengig selskap. Vurderingene som er gjort tilsier at avstanden 

blant annet gjør at støynivået reelt sett vil være godt under grenseverdien. Når det gjelder TV-signal 

stiller konsesjonen krav om at det skal iverksettes nødvendige tiltak dersom dette medfører reduserte 

signaler. TrønderEnergi har ikke mottatt opplysninger som tilsier problemer, men vil følge dette opp. 

Dette har vi formidlet til direkte til Odd Uran (epost 6.3.2019). Når det gjelder beredskap ved brann, 

så vil TrønderEnergi utarbeide beredskapsplan før vindkraftverket idriftsettelse. Beredskapsplanen vil 

også omhandle brann. 

Kristian Skorstad Uran har (13.03.2019) oversendt detaljerte utsnittet av støykartet for Uran, samt 

bilder av solbanen over Kjerringfjellet. 

 

Randi og Svein Erik Graadal (17.12.2018) viser til at de blir kraftig berørt av vindkraftverket; 

støymessig, visuelt og økonomisk. Livskvaliteten senkes på grunn av støy og utsikt til ødelagt terreng. 

De viser til at deres drikkevannskilde på Bølestranda ikke er tatt i betraktning. De viser også til at 

fritidsboligen i henhold til MTA vil ligge innenfor gul støysone.  

TrønderEnergis kommentar: Vi viser til beskrivelse i MTA-plan og Mattilsynets kommentar når det 

gjelder drikkevannskilder. Når det gjelder støy ved Bølestranda vil ingen bebyggelse være i gul sone 

når man legger beregninger av faktisk støybelastning til grunn.   

 

Inger Morken (17.12.2018) viser til at det vil bli betydelig mer støy fra turbin nr. 7. Morkel forslår 

derfor, og av hensyn til bebyggelsen i Østvikta, at turbin 7 fjernes eller flyttes. Det vises til at i 

eksempelløsningen vedlagt planendringssøknaden i 2015 er 7 fraværende. 

TrønderEnergis kommentar: Turbinutlegget i detaljplanen er laget for å få en best mulig utnyttelse av 

vindressursen. Turbin 7 ligger innenfor konsesjonsgitt område. Støyberegningene for Østvika 

(Austvika) viser at noen fritidshus i worst case-beregninger er i gul sone, men når det legges faktisk 

støybelastning til grunn, vil disse ha en støybelastning under grenseverdien. Det skyldes at 

påvirkningen i worst case-beregningen er fra to grupper med turbiner som i realiteten ikke kan 

påvirke med støy samtidig. Denne situasjonen i Østvika er beskrevet i MTA s. 49 kulepunkt 2. 

 

Harald Østvik (12.01.19) mener at støykartet som er fremlagt tilsier at konsesjon ikke burde blitt gitt. 

Videre viser Østvik til at han er grunneier og har fritidsbolig, hvor han oppholder seg vår, sommer og 

høst, som blir liggende i støysone 45 – 50 dBA. Støynivået vil ødelegge idyllen. På bakgrunn av dette 

trekker han tilbake sine underskrifter i grunneieravtalen med konsesjonær. 

TrønderEnergis kommentar: Vi har vært og er i dialog med Østvik som følge av innspillet. Østvik har 

muntlig bekreftet overfor oss at han fremdeles står ved grunneieravtalen. Vi viser for øvrig til vårt 

brev sendt NVE 28.01.2019 [NVEs tilføyelse: brevet omhandler den privatrettslige avtalen mellom 

partene, og pågående dialog].  
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Christian Tørriseng (13.01.2019) viser til at belastningene av vindkraftverket er allmenne i form av 

tap av blant annet villmarksfølelse og friluftsområder, visuell forsøpling og lysforurensning. Tørriseng 

finner at det er spesielt ille at kraftlinje fra parken krysser et svært verdifullt og unikt villmarksområde 

som er urørt fra innland til hav. Tørris mener det er skjedd flere endringer i vindparken uten mye 

informasjon i allmennheten. Samlet er disse endringene forverringer for allmennheten. Tørriseng 

synes det er skuffende at MTA ikke har noen vesentlige avbøtende tiltak som kan komme 

allmennheten til gode.  

For allmennheten ber Tørriseng om følgende avbøtende tiltak: 

 Benytt så svak belysning som mulig 

 Flytt alle turbiner som vises fra Drageid leirskole, spesielt den lengst sørvest på Sørmarkfjellet 

 Legg alle kraftlinjer på halvøyene mot Seter og Sørnesset i bakken for å bedre forhold for fugl 

 Etablere 5G nett i området 

 

Avslutningsvis viser Tørriseng til at han eier et feriested, og at han ikke kjenner rettighetene dersom 

ulempene viser seg å være for store. På bakgrunn av uvisshet om både de reelle ulempene og sine 

rettigheter ber Tørriseng om følgende avbøtende tiltak:  

 Benytt så svak belysning som mulig 

 Legg gjeldende kraftlinjer som krysser eiendommen i bakken 

 Restaurering av en gammel kai, på eiendom, som benyttes av grunneiere, besøkende og tidvis 

av Drageid leirskole 

 

TrønderEnergis kommentar: Det er i MTA fremlagt avbøtende tiltak blant annet som følge av 

konsesjonsvilkår. Når det gjelder lys, så viser vi til tidligere kommentar. TrønderEnergi ønsker minst 

mulig hinderlys på turbinene, men må forholde oss til myndighetenes krav. Turbinene nærmest 

Drageid er lokalisert på et område med gode produksjonsforhold. Vi mener det er viktig å 

opprettholde disse turbinplasseringene for en best mulig samfunnsmessig utnyttelse av 

konsesjonsområdet. Vi viser til ytterligere vurderinger senere i dette dokument. Kabling av 

eksisterende distribusjonsnett, etablering av 5G nett og restaurering av privat kai ligger utenfor det 

som må anses som aktuelle avbøtende tiltak. 

NVE viser til at TEVs kommentarer av 13.03.2019 er vedlagt vedtaket. 

Knut og Eirin Gystad (14.01.2019) viser til at de eier fritidsbolig (Gnr41/Bnr 10) ved Uran, og at 

eiendommen berøres av de omsøkte endringene.  

Gystad stiller seg sterkt kritiske til den informasjonen som gis de berørte i denne saken. Det vises til at 

NVE i konsesjonsvedtaket bestemte at turbin nr. 9 ikke skulle bygges. Gystad mener at MTA viser at 

det som tidligere ble omtalt som turbin 9 fortsatt befinner seg på så å si nøyaktig samme punkt og 

finner ingen opplysninger som tilser at det skulle være godkjent i konsesjonen. De viser til visuelle 

virkninger, støy og skyggekast og krever denne turbinen fjernet. 

TrønderEnergis kommentar: Vi viser til kommentar til Odd Uran ovenfor. 

Torbjørn Lindseth (08.03.2019) mener noen av turbiner er plassert for nært kulturminnene. Selv om 

det er gitt dispensasjon fra regelverk om plassering - ned til 50 meter, mener Lindseth at rotorhode og 

"propell" kommer for nært kulturminnene. På en av plasseringene, virker det som rotorbladene 

kommer innenfor selve kulturminne. Lindseth stiller da spørsmålet - bryter konsesjonshaver 

(Trønderenergi) regelverket? 

Kommentar fra NVE: uttalelsen er ved en inkurie ikke oversendt TrønderEnergi Vind. 
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