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Svar - Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft
Viser til NVEs brev av 08.06 og 05.09.2018. Ettersom fristen den 20.10 gikk ut på en lørdag, håper vi
at herværende innspil også kan bli tatt med i vurderingen.
Statkraft har tidligere vurdert Landrøs-/Hestgrovheia som aktuelt område for vindkraft på land.
Dette høydedraget har en viss utstrekning og vist med lav utbyggingskostnad på analysearealkartet
for Trøndelag. Imidlertid frarådde kommunen tidlig i prosjektet videreføring av Statkrafts planer, og
de ble også lagt til side.
Årsaken til kommunens holdning er følgende:







Høydedraget er lite kartlagt i forhold til biologisk mangfold.
Deler av området ligger i innflygningssonen for Ørlandet kampflybase (AWACS o.l.) Føringer
fra Luftoperativt inspektorat (LOI) sier at eventuelle vindturbiner må plasseres mer enn 25
km fra ØHF. Restriksjonen gjelder vindmøller som kan forstyrre radarsignaler knyttet til
luftrommet over Ørland hovedflystasjon.
Best driftsøkonomi for mølleparken i Statskrafts prosjekt forutsatte at mange møller ble
plassert på «kanten» av høydedraget og mot bebyggelsen i området, svært synlig for
innbyggerne i området. Hvorvidt dette landskapselementet er vakkert eller stygt er det
sikkert delte meninger om. I den utstrekning det betraktes som vakkert bør parkene etter
kommunens mening i stedet lokaliseres nær store befolkningskonsentrasjoner, slik at flest
mulig får glede av dem. For Agdenes sitt vedkommende, vurderes vindmøller i dette
området som skjemmende for landskap og nærmiljø.
På Hestgrovheia ligger det høyeste punktet i kommunen. Det er derfor et naturlig, mye brukt
turmål for friluftslivet.
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