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BEHANDLING AV TILLEGGSUTREDNINGER OG KONSESJONSSPØRSMÅL, FRØYA 

VINDMØLLEPARK  

 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune tilrår overfor Norges vassdrags- og energidirektorat at Nord-Trøndelag 

Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS gis konsesjon for utbygging av den omsøkte 

vindmølleparken på Frøya. Frøya kommune finner etter en samlet vurdering at fordelene med 

vindmølleparken er vesentlig større enn ulempene. 

 Det forutsettes at linjetilknytting på Frøya i sin helhet, både i ”parken” og 

tilførsel/overføringer, blir lagt i jord. 

 

2. Tilrådningen gis under forutsetning av at de krav som Frøya kommune tidligere har stilt i sitt 

vedtak av 24.2.2005, sak 22/05, opprettholdes. Dette gjelder spesielt kravet om komprimering av 

utbyggingsområdet. Komprimering kreves for å oppnå større avstand til bebyggelsen og ut fra 

hensyn til verdifulle biotoper. Komprimeringen bør foretas mest mulig  i samsvar med  

 kartbilaget til K-sak 22/05.  

 Frøya kommune går bort fra kravet om at møllene skal plasseres i mønster. 

 
3. Frøya kommune viser til at det etter kommunestyrets forrige behandling, 24.2.2005, er – 

 foretatt ytterligere konsekvensutredninger av utbyggerne (kommentert i pkt 5 nedafor), 

 gjennomført rådgivende folkeavstemning, som viste at et flertall  av Frøyas befolkning er for 

utbygging, 

 framforhandlet avtale mellom utbyggerne og kommunen om kompensasjon,          

 behandlet i kommunestyret 30.6.2005, sak 116/05. 

 

4. Etter tilleggsutredningene finner Frøya kommune at konsekvensene av den omsøkte 

vindmølleutbyggingen på Frøya i det store og hele er tilfredsstillende utredet. 

 

5. Til de enkelte tilleggsutredningene har Frøya kommune følgende kommentarer: 

 

Hubro og havørn.  

Frøya kommune mener bestemt at konsekvensene for både for havørn og hubro er satt for høyt. 

Det ble under registreringene bare sett 1 hubro i området. Når det gjelder havørn, har Frøya en 

meget levedyktig og sterkt voksende bestand, som etter Frøya kommunes mening ikke vil bli 

påført vesentlig skade av den omsøkte vindparken. Jfr erfaringene fra Smøla med at havørnen 

vender tilbake i vindparken. 

 
Skyggekast.  

Det iverksettes avbøtende tiltak for de hyttene som har skyggekastpåvirkning – dersom det er 

nødvendig etter komprimering av parken. 

 

Kystlynghei.  

Frøya kommune viser til forrige uttalelse og ber om at Inndalsheia og Stutvassheia blir tatt ut i 

forbindelse med komprimering av området. Den økte tilgjengeligheten etter utbygging gir ellers 

mulighet for at lyngheia i området kan skjøttes slik at den kan bevares for framtida. Utbygger må 

treffe tiltak slik at utbygging og drift av vindparken ikke bringer uønsket vegetasjon inn i 

området. 

 

 Drikkevasskilden.  

Selv om faren for forurensning er svært liten, ber Frøya kommune om at det bygges en demning i 

Svartehavet som kan stenges ved et mulig uhell i vindmølleparken eller på RV 716. Eventuell 

forurensning vil da renne ut i sjøen i Tverrvågen og ikke i drikkevasskilden, Kirkdalsvatnet. 

 

 Turisme og reiseliv.  

Frøya kommune mener at etablering av vindmølleparken i sum ikke vil ha negative konsekvenser 

for reiselivet i kommunen. Jfr utviklingen i reiselivet på Smøla. 

 



 Kulturminner.  

Frøya kommune registrerer at det i utbyggingsområdet ikke er funnet kulturminner av spesiell 

verdi som vil bli fysisk skadet av utbyggingen. Frøya kommune er av den formening at den 

visuelle belastningen som vindmøllene vil påføre  steinalderboplassene i utbyggingsområdet og de 

øvrige kulturminnene utafor området, bør kunne aksepteres. 

 

6. Det understrekes at denne saken har vært gjenstand for lang og grundig, åpen og demokratisk 

behandling i Frøya kommune.  Kommunen har lagt stort arbeid i spesifisering av krav til 

konsekvensutredning, og i behandling av konsekvensutredningene, i to omganger (februar og 

oktober/november 2005). Velgerne har gitt uttrykk for sin mening gjennom et kommunestyrevalg 

(2003) og en særskilt folkeavstemming (2005). 

              Frøya kommune forutsetter at en frivillig avtale med grunneierne inngås og snarest ultimo april 

2006. 

 


