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Uttalelse til reguleringsplan - detaljregulering Vindmølle på Langørjan
Øvre - Trondheim kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse, og har følgende vurdering av planen:
• Barn og unge
Ingen merknad.
• Landbruk og bygdeutvikling
Alternativ 1 vil berøre noe dyrka mark. Beslaget er riktignok marginalt, men Fylkesmannen vil likevel henstille om at alternativ 2 velges, eventuelt at inngrepet i
jordressurser minimeres.
Når det gjelder virkningene for det verdifulle kulturlandskapet på Høstadhaugen,
er dette vurdert i den vedlagte landskapsanalysen. Det fremgår at for begge alternativene vil vindmøllen vil være synlig fra kulturlandskapsområdet, og at tiltaket vil kunne påvirke utsikten fra kulturlandskapet på Høstadhaugen mot
Trondheimsfjorden. Ut over dette kan vi ikke se at det er synliggjort at verdiene
i selve kulturlandskapet blir forringet av en eventuell vindmølle. I konklusjonen
fremgår det at den planlagte vindmøllen vil lokaliseres i et utpreget landbruksområde og være tilknyttet den lokale primærnæringsdriften. Vindmøllen
tjener på denne måten en vesentlig funksjon i lokalmiljøet på samme måte som
øvrige tekniske installasjoner er nødvendige for å fremme et effektivt jordbruk.
Fylkesmannen har ingen innvendinger til disse vurderingene.
• Miljøvern
I NOU 2006:18 ”Et klimavennlig Norge” peker på behovet for å redusere CO2utslippene. Utnytting av vindkraft er et av de mulige virkemidlene for å oppnå
dette. I 2006 fastsatte regjeringen et nytt samlet mål på 30 TWh/år økt fornybar
energiproduksjon og energieffektivisering i 2016 i forhold til 2001. Fylkesmannen
som miljøvernmyndighet skal sikre at nasjonale og regionale miljømål blir ivaretatt og skal være en pådriver for at planarbeid innenfor prioriterte tema igangsettes. Produksjon av ”grønn energi” som vindkraft er et av virkemidlene for å
nå dette målet.
Fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag som ble vedtatt 2008 har et mål om
å samle inngrepene i landskapet. Slik sett er denne søknaden om oppsetting av
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en enkeltstående vindturbin i strid med fylkesdelplanen. Dette samsvarer også
med Miljøverndepartementets holdninger til enkeltstående vindturbiner.
Fylkesmannen vurderer denne saken dit hen at dette er en sak hvor miljøvennlig
energi og forskning rundt tema er sentralt. Fylkesmannen skrev i forbindelse
med uttalelsen til planprogrammet at ut i fra hensynet til areal-, miljø og samfunnsinteresser bør kommunen foreta en helhetlig og langsiktig vurdering av
hvor det i kommunen er ønskelig at det etableres enkeltturbiner og mindre anlegg. Dette for å se hvilke områder i kommunen som kan være egnet til formålet
og for å vurdere konfliktnivået; hva er et akseptabelt konfliktnivå opp mot andre
samfunnsinteresser.
Det er en generell holdning at det er hensiktsmessig ut i fra flere forhold at det
utarbeides en helhetlig plan for omsøkt tiltak. Kommunen har vurdert tiltaket og
har gitt en negativ innstilling med bakgrunn i bl.a. at saken kan danne presedens. Fylkesmannen ser derimot at denne saken også har en undervisnings- og
forskningsaspekt som gjør at fylkesmannen ikke vil fremme innsigelse til oppføring av denne enkeltstående vindturbinen.
Det må imidlertid tas inn bestemmelser som sikrer at når vindmølla tas ned så
skal området istandsettes og revegeteres.
• Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
• Universell utforming
Ingen merknad.
Vilkår for egengodkjenning
Det må tas inn bestemmelser som sikrer at når vindmølla tas ned så skal området istandsettes og revegeteres.
Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at Fylkesmannen har innsigelse til planen dersom vilkårene ikke imøtekommes.
Med hilsen

Brit skjelbred
kst.fylkesmann
Kontaktpersoner:

Alf-Petter Tenfjord
direktør
Barn og unge: Åge Pedersen tlf 952 30 908
Landbruk: Margrethe Halsan, tlf. 73 19 92 73
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Samfunnssikkerhet: Åge Pedersen tlf. 952 30 908
Universell utforming: Svein Horn Buaas tlf. 73 19 91 7
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