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Bakgrunn for møtet var en anmodning fra Trondheim kommune om å gjennomføre
innledningsmøte med regionale myndigheter før forhåndskonferansen med kommunen
gjennomføres. Før møtet ble det lagt fram notat utarbeidet av Eirik Lind, ”Reguleringsplan –
oppstartsmelding, notat 02”. Notatet fungerte som grunnlag for drøftingene.
Eirik Lind la fram saken:
1) Redegjørelse av tidligere behandling av saken (enkel byggesak)
2) Gjennomgang av reguleringsprosess og aktuelle tema som foreslås utredet/beskrevet
nærmere i reguleringsdokumentene. Aktuelle tema er:
 Støy
 Landskap
 Friluftsliv
 Natur og miljø
 Kulturminner
 Samfunn
Det er gjort en enkel avstandsanalyse på eiendommen til Hoem og det peker seg ut tre
mulige områder for plassering av vindmølla. Den nærmeste er 150 m fra boligbebyggelse og
de to andre er 300-400 meter unna.
3) Det ble framlagt noen visualiseringer av aktuell vindmølle plassert på alternativet nærmest
bebyggelsen.
Harald Høydal (FM):
Fylkesmannen har fokus på større anlegg og anser en denne saken som et lokalt
anliggende. Landbruksavdelingen vil sannsynligvis ha en oppfatning av tiltaket sett i forhold
til landbrukets situasjon. Det uttrykkes ikke noen holdning ut over dette til saken i møtet.
Vegard Hagerup (STFK):
Viste til høringsutkastet fra Miljøverndepartementet vedr. planlegging av vindmøller og
gjentok Fylkesmannens syn på at dette er å betrakte som et lokalt anliggende. Hagerup
anbefalte i tillegg til visualiseringen å legge inn en enkel landskapsbeskrivelse i saken, gjerne
ved å synliggjøre landskapsrommene i området på eget kartutsnitt. På spørsmål om hvordan
prosjektet kan forholde seg til et behov for overordnet plan for vindkraft/-møller mente
Hagerup at et slikt arbeid kan det ikke forventes at prosjektet tar ansvar for. Prosjektet må
legges fram med et best mulig grunnlag for vurdering og beslutning. Han sammenlignet dette
med ”høyhussaken” i Trondheim, hvor tiltakshaver fremmer høyhus på Valentinlyst, mens
kommunen selv må sette den inn i et helhetlig perspektiv (kommunal utredning pågår).
Hagerup mente det var viktig å ha perspektivet klart for seg; her er det snakk om ei lita mølle
– ikke større enn et velvoksent tre. En helt annen situasjon vil oppstå når møller på 90-100
meters høyde fra dagens parker kommer på markedet.
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