
Oversikt innspill angående område avsatt til vindkraft i kommuneplanens arealdel 
Det er totalt kommet inn 41 innspill. Motstand mot arealavsetningen er også inkludert i andre 

innspill. Innspillene er i hovedsak likelydende: 

I forbindelse med at Frøya kommune nå reviderer kommunes arealplan, ønsker jeg å komme 

med innsigelser til området i Skarsvågen som er tiltenkt vindindustri. Her hekker det siste 

Hubroparet som produserer unger. Her er det kystlynghei, reinrose og andre vernede 

plantearter. Her holder vipa, spoven, lirypa og andre fuglearter til. Disse har vi har forpliktet 

oss til å ta vare på. Her er det myr som binder co2 og er viktig for miljøet vårt. Frøyas 

drikkevann ligger i umiddelbar nærhet, det er viktig for hele Frøyas befolkning, men særlig 

viktig for vårt mangfoldige næringsliv.  

Jeg ønsker å verne om dette området, og la det forbli et område for fugler og dyr. Et område 

for vandringer i urørt natur, og stille sommerkvelder ved et av de mange fine fiskevannene 

som befinner seg her. Der man ikke hører andre lyder enn duppen som treffer vannflata. Et 

område for helsebot og rekreasjon. 78,7% stemte nei til vindkraftverk på Frøya, det er derfor 

naturlig at dette området består som LNF- område (Landbruk, Natur og friluftsliv) Det eneste 

som kan bygges i dette område er en gapahuk for glade turgåere. 

Alle innspill kan oversendes hvis ønskelig.  

Fra Fra 

Lillian Bremnes Jarle Kjørsvik 

Cato Holmen Anne Sofie Opofte 

Sidsel Bekkadal Jørn Are Johansen 

Pia Emilie Kjørsvik Siv Skarpnes 

Marit Holmen Steinar Rabben 

Rita Elin Hovde Gabriella Lukassen 

Hege Jeanette Berg Elin Flaahammer 

Karl Olav Nekstad Eirin Greve Sørensen 

Cathrine Nekstad Dordi Hammer 

Jan Arve Gaustad Harald Gamst 

Toril A. Aae Tone Bay Christensen 

Michael Bottenvik-Hartmann Alfhild Grubba 

Martina Wendt Eilif Harald Stordahl 

Brit Vie Astri Reppe 

Lene Dahlø Skarsvåg Ida Reppe Johansen 

Øyvind Johansen Jan Egil Eilertsen 

Frøya Senterparti Johan-Asle Rabben 

Fritz Bekkadal Arve Knapstad 

Jørn Nordskag Eva Nordskag 

Hans Anton Grønskag Anne Grubba Bottenvik 

Line Stabell  

 


