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Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune forutsetter at de innspill som fremkommer gjennom høringsrunden blir 
grundig belyst i konsekvensutredningen. 
 
En forutsetter videre at kommunen får til gjennomsyn og eventuelle behandling en ny oversikt 
over hva som skal inngå i utredningen, etter at høringsrundens innspill er tatt hensyn til. 
 
 
Behandling/vedtak i Viltnemnda - 20.03.2012 
 
Behandling: 
Thor – Erland Heyerdahl fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Marker viltnemnd ønsker at konsekvensutredningen under tema ”naturens mangfold” legger 
spesiell vekt på fuglebestandene i områdene. I forhold til skogsfugl må utbyggingens 
påvirkning på spillplasser og dagområdene utredes. Tilførselslinjen fra Høgås er planlagt i 
nordkanten av Gjølsjøen naturreservat. Hvilke konsekvenser for områdets fugler og 
trekkfugler dette vil medføre må belyses. 
 
Utbyggingens konsekvenser for hjorteviltet, samt rekreasjonsverdien i områdene må utredes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Marker viltnemnd ønsker at konsekvensutredningen under tema ”naturens mangfold” legger 
spesiell vekt på fuglebestandene i områdene. I forhold til skogsfugl må utbyggingens 
påvirkning på spillplasser og dagområdene utredes. Tilførselslinjen fra Høgås er planlagt i 
nordkanten av Gjølsjøen naturreservat. Hvilke konsekvenser for områdets fugler og 
trekkfugler dette vil medføre må belyses. 
 
Utbyggingens konsekvenser for hjorteviltet, samt rekreasjonsverdien i områdene må utredes. 
 
 
Sammendrag: 
E.ON Vind Sverige AB har sendt melding til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
med forslag til utredningsprogram for de planlagte vindkraftverkene Høgås og Elgåsen i 
Marker kommune. NVE har sendt meldingen  ut på høring med ønske om innspill om hvilke 
konsekvensutredninger som bør gjennomføres. 
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Fristen for høringsuttalelser var satt til 26.03.12, men kommunen har fått forlenget frist til 
formannskapets møte. 
 
Bakgrunn: 
Regjeringen har som mål å styrke satsingen på en miljøvennlig energiomlegging, der fornybar 
energi, energieffektivisering og energisparing er viktige elementer. Ny fornybar energi, 
herunder økt utbygging av vindkraft, utgjør en viktig del av satsingen. Regjeringen uttrykker 
at vindkraftanlegg er arealkrevende og ofte kommer i konflikt med andre viktige miljø- og 
samfunnshensyn. Hensyn til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, 
reiseliv og landbruk er blant de forhold som må avveies i planlegging og lokalisering av 
vindkraftverk. 
 
E.ON Vind Sverige AB har startet planleggingsarbeidet for mulig bygging av vindkraftverk 
ved Høgås og Elgåsen i Marker kommune, og har sendt melding til NVE med forslag til 
utredningsprogram for de planlagte vindkraftverkene. Formålet med meldingen er å 
offentliggjøre at planleggingen av vindkraftprosjektene har begynt, vise hvilke områder som 
er berørt og hva slags utbyggingsprosjekt som planlegges.  
 
NVE ønsker nå innspill om hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres. 
Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger av en eventuell utbygging for landskap, 
natur og samfunn for planområdet og traseene for kraftledninger og adkomstveger, samt 
tilgrensende områder. 
 
Følgende tema er foreslått utredet: 

- Landskap og visuell virkning 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Friluftsliv 
- Naturens mangfold 
- Støy og skyggekast 
- Annen forurensning 
- Landbruk og annen arealbruk 
- Luftfart, kommunikasjonssystemer og forsvarsinteresser 
- Infrastruktur og nettilknytning 
- Elektrisitetsproduksjon og økonomi 
- Verdiskapning 
- Reiseliv 

 
Elgåsen ligger sydvest for Ørje. Området omfatter flere høyder i terrenget, blant annet 
Bernhusbrenna, Hagatjernhøyda, Svarttjernhøyda og Grimsfjellet. Det prosjekteres ca 15 
turbiner i området. Hver vindmølle kan ha en samlet høyde for tårn og vinger på inntil 200 
meter.  
 
Området Høgås på østsiden av Ørje omfattes av åsene Kalvemyrhøgda, Grytehøgda og 
Klevetjernåsen. Det planlegges her ca 20 turbiner av samme type som i Elgåsen. Disse blir 
liggende fordelt på hver sin åsside av Slorebyveien. 
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Kartutsnitt over området Elgåsen          Kartutsnitt over området Høgås  
 
 
I regionale planer som friluftsplaner og fylkesplan for Østfold utarbeidet av Østfold 
fylkeskommune og rapport 1-1993 Østfoldlandskap av regional betydning utarbeidet av 
Fylkesmannen i Østfold har skogsområdene mellom Rakkestad, Eidsberg og Marker blitt 
omtalt som ”Fjella” og har blitt betraktet som et viktig friluftslivsområde. 
 
Områdenes status i kommuneplanen er LNF-4 med byggeforbud. ”Fjella- området” ansees 
som et viktig område for friluftsliv og rekreasjon og det har vært en restriktiv politikk med 
hensyn til utbygging i området. 
 
Miljøverndepartementet har oppfordret landets fylkeskommuner til å utarbeide regionale 
planer for vindkraft. Østfold fylkeskommune vedtok den 15. desember 2011 planprogram for 
regional plan og Fylkestinget vil den 19. april 2012 behandle planforslaget og legge den ut til 
offentlig ettersyn med høringsfrist til 15. september. 
 
Formålet med planen er å: 

- sikre at enkeltsøknader behandles ut fra helhetlige vurderinger 
- kartfeste tre arealkategorier 

1. Aktuelle områder for utbygging av vindkraftverk i Østfold 
2. Spesielt konfliktfylte områder i Østfold 
3. Ikke aktuelle områder for etablering i Østfold 

 
Vurdering: 
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I denne høringsrunden ønskes det innspill på hvilke temaer som skal utredes i 
konsekvensutredningen. Det skal således ikke tas stilling til selve utbyggingen i denne fasen, 
men det ønskes svar på hvilke temaer som ønskes belyst, for at en senere skal kunne fatte en 
beslutning om utbygging. 
 
Det er innkommet en rekke høringsuttalelser innen fristen, og innbyggerne i Marker har vært 
særlig opptatt av lavfrekvent støy, skyggevirkninger og en eventuell utbyggings påvirkning på 
verdien av eiendommer i området.  
 
Viltnemnda i kommunen har behandlet saken og vært opptatt av vindkraftverkenes og deres 
infrastrukturs betydning for det biologiske mangfold, og spesielt for fuglebestandene i 
områdene. De ønsker utredet utbyggingens påvirkning på spillplasser og dagområder, samt 
hvilke konsekvenser for områdets fugler og trekkfugler utbyggingen for øvrig vil medføre. 
 
Fylkesmannen i Østfold har gitt en lengre uttalelse der de vurderer både de ulike 
utbyggingsområdene og gir sitt innspill til utredningen. 
 
Marker kommune vil på dette tidspunkt ikke mene noe om de enkelte områdene, men vil se 
dette i lys av den regionale planen som i løpet av kort tid offentliggjøres og politisk behandles 
i fylkeskommunen. 
 
Marker kommune er imidlertid opptatt av at de innspill som fremkommer gjennom 
høringsrunden blir grundig belyst. På det nåværende tidspunkt kjenner kommunen ikke til 
hvilke innspill som er kommet, og kan derfor vanskelig gi en uttalelse over hva som mangler. 
En forutsetter derfor at kommunen får til gjennomsyn og eventuelle behandling en ny oversikt 
over hva som skal inngå i utredningen etter at høringsrundens innspill er tatt hensyn til. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune forutsetter at de innspill som fremkommer gjennom høringsrunden blir 
grundig belyst i konsekvensutredningen. 
 
En forutsetter videre at kommunen får til gjennomsyn og eventuelle behandling en ny oversikt 
over hva som skal inngå i utredningen etter at høringsrundens innspill er tatt hensyn til. 
 
Vedlegg: 
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Bilde: Elgåsen sett fra Rv21 på østsiden av Øymarksjøen. Foto: Sweco
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Planlegging av Høgås og Elgåsen 
vindkraftverk


E.ON har startet planleggingsarbeidet for mulig 


bygging av vindkraftverk ved Høgås og Elgåsen i 


Marker kommune i Østfold fylke. E.ON har som til- 


takshaver plikt til å gi offentlig melding om opp- 


start av slikt planleggingsarbeid.


De to prosjektene vil utvikles og planlegges parallelt. 


Siden de ligger nær hverandre geografisk, har felles 


innmatingspunkt på kraftnettet og dessuten er 


lokalisert i samme kommune, har E.ON valgt å lage 


en felles melding.


Meldingen er basert på foreløpig informasjon og 


prosjektene blir beskrevet på et forholdsvis generelt 


grunnlag.


Formålet med meldingen er å gjøre det offentlig 


kjent:


• At planlegging av vindkraftprosjektene har startet


• Hvilket område som er berørt


• Hva slags utbyggingsprosjekt som planlegges


Meldingen skal gi alle interesserte et grunnlag for å 


komme med uttalelser og innspill til utbyggingsplan-


ene, og til hvorledes konsekvensene bør utredes.


Utbygging av vindkraftverk berøres i hovedsak av to 


typer lover: Energiloven og plan- og bygningsloven. 


Siden vindkraftprosjektene er så store, må tiltaket 


konsekvensutredes før søknaden kan behandles av 


myndighetene.


Denne meldingen med forslag til konsekvensutred-


ningsprogram, blir sendt NVE (Norges Vassdrags- og 


energidirektorat) som setter i gang en offentlig 


høringsprosess. Basert på resultatet av denne 


høringsprosessen fastsetter NVE et program for hva 


som skal konsekvensutredes. I dette programmet vil 


NVE stille krav og gi nødvendige retningslinjer for 


konsekvensutredningsarbeidet.


Konsekvensutredningen, som gjennomføres i løpet av 


cirka 6-12 måneder, beskriver virkninger av en eventu- 


ell utbygging for landskap, natur og samfunn.


E.ON vil la alle eller de fleste av utredningene utføres 


av eksterne konsulenter for å sikre høy faglig kvalitet 


og uavhengighet.


Når konsekvensutredningen og en del annet plan-


leggingsarbeid med prosjektene er ferdig, kan E.ON 


søke NVE om tillatelse til å bygge vindkraftverk. 


NVE formidler søknaden videre til aktuelle høringsin-


stanser og legger den ut til offentlig ettersyn. 


NVE arrangerer dessuten et møte med kommunen/


fylket og et åpent møte som en del av høringsprosess-


en. NVE vil også sørge for at relevante myndigheter i 


Sverige vil involveres i høringsprosessen. Alle inte- 


resserte vil ha mulighet til å avgi uttalelse som vil bli 


tatt med i den videre saksbehandling. NVE vil til slutt 


foreta en samlet vurdering, og fatte et vedtak om 


konsesjon skal gis eller ikke. Det vil også settes vilkår 


til en eventuell konsesjon.


NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energideparte-


ment av sakens parter. Hele prosessen fra melding og 


fram til en eventuell bygging, vil ta om lag 3-5 år.


E.ON vil igangsette måling av vindforholdene med  


1-2 stk. cirka 100 meter høye master i løpet av 2012.


Vindmålemasten(e) vil være i drift i om lag 2 år og vil 


eventuelt suppleres med flere vindmålinger etter


hvert.


Tabell 1. Mulig framdrift for Høgås og Elgåsen vindkraftprosjekter


Melding


2012


Konsekvensutredning
Søknad
Vindmåling


2012-2013


Behandling NVE/OED
Vindmåling


2013-2015


Planlegging/Bygging


2014-2017
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Hvorfor et vindkraftverk her? Om Marker kommune


Høgås og Elgåsen   
vindkraftprosjekter


De fleste vindkraftprosjekter i Norge er lokalisert til 


kysten der det blåser mest. Erfaringene har imidlertid 


vist at moderne vindturbiner kan produserer like mye 


kraft der det blåser mindre sterkt, bare det er jevne 


og gode vindforhold. Områder i innlandet her til lands 


er derfor aktuelt for vindkraft, akkurat slik det er i 


Sverige. Den begrensete kapasiteten i kraftnettet gjør 


det dessuten ønskelig å spre norske vindkraftprosjekt- 


er, og ikke bare lokalisere dem langs den mest for- 


blåste kysten.


E.ON har vurdert mange lokaliteter i Østfold og 


søndre Hedmark med sikte på å finne områder som 


kan være egnet for vindkraftutbygging. Det har vært 


lagt vekt på å finne steder med tilstrekkelig gode 


vindforhold og derfor ligger de to planområdene re- 


lativt høyt i terrenget, på skogkledte åsrygger. 


Høgås-områdets høyeste punkt ligger cirka 269 moh. 


og Elgåsen-områdets på cirka 277 moh. Det er lagt vekt 


på at områdene har kort avstand til et kraftnett med 


tilstrekkelig kapasitet. Det er også lagt vekt på å unn- 


gå verneområder og å holde avstanden til nærmeste 


bebyggelse på cirka 800 m eller mer.


Høgås vindkraftprosjekt er todelt og består av skog- 


kledte åsrygger med et myrområde mellom. Prosjekt- 


et er lokalisert helt øst i Marker kommune og dekker 


også åsene Kalvemyrhøgda, Grytehøgda, og Klevtjern-


åsen. Det ligger inn til grensen mot Sverige. En even- 


tuell utbygging vil derfor ha konsekvenser også på 


svensk side og dette vil det bli tatt hensyn til i kon- 


sekvensutredningen.


Elgåsenprosjektet omfatter flere høyder i terrenget, 


blant annet Bernhusbrenna, Hagatjernhøyda, Svart- 


tjernhøyda og Grimsfjellet.


Marker kommune grenser til Sverige og Årjängs kom- 


mun i Värmland i øst, Eidsberg og Rakkestad kommu-


ner i vest, og Rømskog og Aurskog-Høland kommuner 


i nord. I sør grenser kommunen til Aremark kommune. 


Marker kommune har et areal på 413 km2 og en be-


folkning på cirka 3.500 innbyggere. Marker er en typ- 


isk jord- og skogbrukskommune med rundt halvparten  


av sine innbyggere bosatte i kommunesentret, Ørje. 


Befolkningsutviklingen i kommunen har vært svakt 


økende i de siste tiårene.


Ørje ligger cirka 3 km øst for planområdet Høgås, og  


cirka 5 km nord for planområdet Elgåsen. Avstanden 


til Oslo er cirka 90 km.
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Figur 1. Lokalisering av planområdet for Høgås vindkraftverk i Marker kommune, Østfold. 


Kart: Sweco.
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Nærmere om prosjektene







Figur 2. Lokalisering av planområdet for Elgåsen vindkraftverk i Marker kommune, Østfold.  


Kart: Sweco.
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E.ON vurderer at det kan være mulig å plassere totalt 


inntil cirka 35 vindturbiner innenfor de meldte areal- 


ene. Det vil si cirka 15 turbiner på Elgåsenområdet og 


cirka 20 turbiner på Høgåsområdet. Moderne vindtur- 


biner for landbaserte vindkraftverk har en effekt på 


2-3 MW, men også effekt opptil 5 MW pr. turbin kan 


være aktuelt når disse prosjektene eventuelt skal real- 


iseres. Det er imidlertid en begrensning på maksimal, 


samlet effekt i innmatingspunktet slik at turbiner med 


høyre installert effekt vil bety færre turbiner. Endelig 


valg av vindturbin vil være avhengig av hva som egner 


seg for denne lokaliteten.


Foreløpige beregninger viser at 35 vindturbiner med 


en samlet effekt på 70 MW vil gi en årlig kraftproduk- 


sjon tilsvarende forbruket til om lag 11.000 norske 


husholdninger. Dette er basert på et foreløpig estimat 


av produksjonen og et gjennomsnittlig forbruk i nor- 


ske husholdninger beregnet med tall fra Statistisk 


sentralbyrå og NVE. Mer nøyaktige beregninger av 


produksjon fra vindkraftverkene kan først gjøres etter 


at vindforholdene er målt over en periode på cirka 1 år 


eller mer.


Tilknytting til kraftlinjenettet og adkomst til planområdene


Vindkraftanleggene planlegges knyttet til det 


regionale kraftnettet ved transformatorstasjonen i 


Ørje. Nettilknytningen planlegges med to separate 


kraftledninger som begge vil komme inn mot trafo- 


anlegget fra sør. I figur 1 og figur 2 vises to mulige 


korridorer/soner for nye kraftledninger. Vindkraftverk- 


ene tilknyttes sannsynligvis på 47 kV spenningsnivå 


og det må påregnes noen ombygginger i selve 


trafostasjonen.


Den samlete produksjon fra de to vindkraftverkene vil 


ofte være større enn uttaket av effekt i trafostasjonen 


i Ørje. I slike situasjoner vil kraft gå ut fra Ørje og inn 


på regionalnettet mot Aasgård-Haga-Vamma-Hasle. 


For å kunne realisere vindkraftverkene må det derfor 


finnes tilstrekkelig kapasitet i regionalnettet ut fra Ørje. 


 


E.ON har vært i kontakt med regionalnettseier Hafs- 


lund som bekrefter at regionalnettet, etter oppgrade-


ring i løpet av sommeren 2012, får økt kapasitet til å 


ta imot ny produksjon. E.ON er i dialog med Hafslund 


for å sikre at regionalnettet har kapasitet til å ta i mot 


den planlagte produksjonen. Vindkraftverket ventes å 


produsere mest når produksjon av vannkraft i området 


er lavest og således bidra til en bedre balanse mellom 


produksjon og forbruk i regionalnettet.


Adkomstveg inn til de to planområdene er foreløpig 


vurdert fra eksisterende veg i nord. Vindturbiner og 


annet tungt og voluminøst utstyr tenkes transportert 


på E18 og med avkjøring derfra mot sør til hvert plan- 


område. Eksisterende vegtraséer inn mot planom- 


rådene kan benyttes, men utbedringer må påregnes.


Litt om det tekniske ved vindkraftverk


Hver vindturbin er av omtrent samme størrelse med 


hensyn på installert effekt (MW) og beregnet kraft- 


produksjon (MWh/år), som alminnelige småkraftverk 


for vann. 


I et vindkraftverk (eller vindpark) vil man ha flere 


slike vindturbiner. Disse må plasseres med god av- 


stand i mellom for å unngå at de forstyrrer vindfor-


holdene for mye for hverandre. E.ON regner med at 


avstanden mellom hver vindturbin bør være cirka 


300-800 meter, avhengig av terreng- og vindforhold.


Tårnet i moderne vindturbiner er cirka 90-130 meter 


høyt og hvert vingeblad er cirka 40-60 meter. 


Eksempel på et vindkraftverk er vist i figur 3. Det kan 


være aktuelt å bruke vindturbiner med ekstra høye 


tårn og/eller ekstra lange vinger dersom vindmåling-


er viser at dette kreves for å få en tilfredsstillende 


kraftproduksjon. Samlet høyde på tårn pluss vinge kan 


bli inntil 200 meter. 


Mellom vindturbinene vil det være en cirka 5 meter 


bred kjøreveg og langs denne vegen legges normalt 


kraftkablene som forbinder alle vindturbinene. Det 


er altså ikke luftledninger mellom vindturbinene.  


Jordkablene samles i en hovedtrafo, gjerne sentralt 


vindkraftområdet, hvor spenningen transformeres 


opp til 47 kV. 
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Begge planområdene eies av private grunneiere. 


Det har vært avholdt flere møter med grunneiere 


hvor foreløpige planer for prosjektet er presentert.


E.ON har inngått avtale med berørte grunneiere for 


prosjektområde Elgåsen. For prosjektområde Høgås 


Planområdet for vindkraftverket er i kommuneplan-


ens arealdel definert som landbruks-, natur- og fri- 


luftsområder (LNF) og forbeholdt tiltak innen disse 


områdene. Områdene brukes i dag til skogbruk samt 


til friluftsliv, som jakt og turgåing.


Områdene berører ikke areal som er vernet eller plan- 


lagt vernet etter naturmangfold-loven. Planområde 


Elgåsen grenser inn til områder som planlegges 


er det inngått avtaler tilsvarende 98,6 prosent  av det 


areal som utgjør forseslått planområde som vist i 


figur 1. E.ON ønsker å inngå avtale med alle berørte 


grunneiere innenfor foreslått planområde. 


båndlagt som frivillig vern.


Planområde Høgåsen grenser til Låssbyn naturreserv- 


at (gammel skog) i Sverige. Sone for aktuell kraftled-


ningstrasé mellom Høgås og Ørje tangerer natur-


reservatet ved Gjølsjøen.


Områder som er statlig sikret til friluftsliv berøres 


ikke. Inngrepsfrie naturområder (INON) blir heller  


ikke berørt. 


Figur 3. Eksempel på vindturbiner som kan være egnet for vindkraftprosjekt i Marker. Tårnet i aktuelle 


vindturbiner er cirka 90-130 meter høyt og hvert vingeblad er cirka 40-60 meter langt. Fotoet viser turbiner 


i Fjällberget vindkraftverk, Ludvika i Sverige. Foto: Sweco.
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Grunneiere


Arealbruk og offentlige planer







Et vindkraftverk krever plass fordi det må være god 


avstand mellom turbinene. Bare opptil cirka 3 prosent 


av det meldte området (planområdet) vil fysisk ned- 


bygges – det aller meste til veier. Et vindkraftverk vil 


være i drift i 20-25 år, men det er mulighet for en til- 


svarende lang driftsperiode etter en vesentlig forny- 


else av maskineriet/turbinene. Når driften opphører 


vil vindturbiner, servicebygg, trafo og kraftledning bli 


revet og fjernet fra stedet. Veger og fundamenter 


under bakkeplan vil trolig bli liggende igjen.
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Figur 4. Høgås (i bakgrunnen) sett fra Ørje kirke. Foto: Sweco.


Miljø
Landskapet i det aktuelle området er preget av skog- 


kledde åser og spredte myrområder, flere av dem vel- 


utviklede. Åsryggene er orientert nord-sør. De høyeste 


ryggene når nærmere 240 moh. Øymarksjøen er et 


markant landskapselement mellom de to planområd-


ene. I lavereliggende områder finnes bebyggelse og 


jordbruksareal.


Begge planområdene ligger innenfor forvaltningsom-


råde for ynglende ulv (kritisk truet, Norsk rødliste for 


arter 2010) og gaupe (sårbar). Det finnes også mange 


leveområder (spillområder) for storfugl.


Det er flere nye registreringer av gubbeskjegg (nært 


truet) i området ved Høgås og Kalvemyrhøgda, og det 


er et naturreservat på svensk side (Låssbyn NR) med 


blant annet gammel skog. Ved Elgåsen er det regist-


 


rert flere verdier (botanikk og amfiber) knyttet til våt- 


mark og myr. Forholdet til flora og fauna vil bli vurdert 


nærmere i en konsekvensutredning.


Et vindkraftverk vil sees godt i landskapet og i mange 


tilfeller vurderes de visuelle konsekvenser som de vik- 


tigste. Visuell påvirkning av landskapet vil også kunne 


ha konsekvenser for friluftsliv og reiseliv.


Vindkraftverk vil kunne påvirke opplevelsen av kultur- 


miljø, også sett fra lang avstand. Foreløpige under-


søkelser viser at det ikke er registrert kulturminner 


innenfor planområdene. Nærmere undersøkelser vil 


avdekke om det finnes flere kulturminner i tilknytning 


til planområdet og om det kan gi direkte eller visuelle 


konflikter med kulturminner eller kulturmiljø.


Konsekvenser ved bygging  
av et vindkraftverk







Samfunn
Utbygging av vindkraftverk vil være et stort utbygg- 


ingsprosjekt som gir mulighet for oppdrag til lokale 


og regionale entreprenører til bygging av veger, 


fundamenter, kraftledning og kabellegging med mer. 


Dette kan også få ringvirkninger for lokalt næringsliv 


som leverandører eller underleverandører og for virk- 


somheter som tilbyr servicetjenester.


Et vindkraftverk vil i driftsfasen kreve jevnlig vedlike-


hold som nødvendiggjør cirka 4-6 stillinger lokalt eller 


regionalt.


Kommunen vil kunne hente inn eiendomsskatt fra 


vindkraftverk. Grunneiere vil få en årlig økonomisk 


kompensasjon for bruken av planområdet til vind-


kraftformål. Reiselivet i indre Østfold er nært knyttet 


til naturopplevelser. Vindkraftverk kan innvirke på 


muligheter for reiseliv og hyttebygging i kommunen. 


Dette er forhold som må vurderes nærmere i en 


konsekvensutredning.
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Planområde Elgåsen ligger i utkanten av Fjella, det 


største sammenhengende naturområdet i Østfold. 


Like nordøst for planområde Høgås finnes Kjølen 


sportsenter, et norsk-svensk mosjons- og idrettsan-


legg.


Et vindkraftverk vil påvirke opplevelsesverdiene, men 


turgåing, jakt og fiske kan foregå som før. Vindkraft-


verk gjerdes ikke inn, men er åpne for alminnelig 


ferdsel.


På grunn av vegene vil det bli lettere å ta seg inn i 


terrenget enn det er i dag. Motorisert ferdsel vil imid- 


lertid ikke være tillatt annet enn for vindkraftverkets 


drift og ved spesielle behov, blant annet for grunnei-


erne og kommunen. Adkomstvegen stenges vanligvis 


derfor med en bom slik at man unngår forstyrrelser 


som følge av økt trafikk. Vindturbiner er hørbare med 


en svak, rytmisk, susende lyd fra rotorbladene.


E.ON har gjennomført foreløpige studier og vurdert 


tenkbare konflikter i prosjektet, basert på eksister-


ende informasjon. Foreløpig konkluderer E.ON med at 


de to arealene vist i figur 1 og 2 ser ut til å være godt 


egnet for vindkraftverk. Men konfliktnivået blir løp- 


ende vurdert under det videre arbeid med prosjektet. 


Virkninger vil klarlegges og vurderes nærmere i kon- 


sekvensutredningen, som vil være en viktig del av en 


søknad om konsesjon for bygging av vindkraftverk.


Figur 5. Elgåsen sett fra Fv 843 ved Årnes.







Forslag till
konsekvensutredningsprogram


Prosjektets virkninger for miljø og samfunn skal 


vurderes. En turbinplassering (layout) med maksimal 


utnyttelse av hvert planområde, legges til grunn for 


vurderingene. Konsekvensutredningen vil omfatte 


planområdene og traséer for kraftledninger og ad- 


komstveger, samt tilgrensende områder.


Utredningsprogrammet nedenfor er E.ONs forslag  


til arbeidsbeskrivelse av det som bør konsekvensut-


redes. Etter høring av denne meldingen fastsetter 


NVE det endelige utredningsprogrammet, som legg- 


es til grunn for konsekvensutredningene.


Det er flere tema som skal konsekvensutredes. Dette 


vil hovedsakelig bli gjort av eksterne konsulenter. 


Resultatet fra konsekvensutredningen vil utgjøre en 


viktig del av konsesjonssøknaden.


For alle utredningstema samles det inn data om 


status og verdier i området. For noen tema vil det 


være nødvendig med ekstra undersøkelser i form av 


feltarbeid. Virkningene av vindkraftverkene i anleggs- 


og driftsfasen vurderes, og det vil, etter behov, fore- 


slås avbøtende tiltak og eventuelle oppfølgende 


undersøkelser.


Følgende tema foreslås utredet:


Landskap og visuell virkning


Kulturminner og kulturmiljø


Friluftsliv


Det lages en beskrivelse og verdivurdering av landskapet i planområdet og tilgrensende områder, og det 


vurderes hvordan vindkraftverket og tilhørende anlegg kan påvirke landskapsverdiene. Det legges stor vekt  


på presentere gode visualiseringer som viser hvorledes vindkraftverket vil se ut fra representative steder.


Det utarbeides et teoretisk synlighetskart som forteller hvor mye av vindkraftverket som vil være synlig fra 


nærområdet og fra områder inntil 20 km utover fra dette.


Kjente kulturminner og kulturmiljø som berøres direkte eller visuelt beskrives og verdivurderes. Potensialet for 


funn av automatisk fredete kulturminner angis. Virkninger av tiltaket vurderes og beskrives for berørte kultur-


minner og kulturmiljø. Relevant informasjon gjennomgås og kulturminnemyndigheter kontaktes.


Dagens bruk av planområdet og tilgrensende områder til friluftsliv beskrives. Områdets betydning for frilufts-


liv, herunder jakt og fiske, sammenliknes med tilsvarende områder i nærheten. Det vurderes hvordan tiltaket  


vil påvirke bruken og opplevelsesverdien av området. Dette gjelder for visuelle virkninger, støy, arealbeslag, 


tilgjengelighet og iskast.


Utredningen baseres på eksisterende data fra lokale og regionale myndigheter, informasjon fra lokale infor-


manter og interesseorganisasjoner.
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Naturens mangfold


Støy og skyggekast 


Annen forurensning


Infrastruktur og nettilknytning


Naturtyper, fugl, annen fauna og flora


Berørte områder som er viktige for naturens mangfold og/eller med viktig økologisk funksjon beskrives – og 


virkninger av vindkraftverket vurderes. Eventuelle effekter for rødlistearter og ansvarsarter, herunder fugl, 


vurderes. Andre virkninger for plante- og dyrelivet, inklusiv fugl vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak drøftes.


Verneinteresser   


Tiltaket mulige betydning for nærliggende verneområder vurderes.


Støy fra anlegget beregnes og det vurderes hvorledes dette kan påvirke bebyggelse og friluftsliv. Det utar-


beides støysonekart som viser utbredelsen av støy. Skyggekast beregnes og det lages et kart som viser dette. 


Eventuell påvirkning av friluftsliv og bebyggelse vurderes. Utredningen for støy og skyggekast tar utgangs-


punkt i gjeldende, offentlige veiledere.


Mulige kilder til forurensning fra vindkraftverket i anleggs- og driftsfasen beskrives kort. Risiko for forurens-


ning knyttet til utbyggingsfasen vurderes. 


Vegtraséer inn i, og innad i vindkraftverket beskrives og vises på kart. Plassering av turbiner, kabler, bygg og 


nødvendige konstruksjoner vises på kart.


Kraftledningstrasé for tilknytning til eksisterende nett beskrives og vises på kart. Spenningsnivå, tverrsnitt og 


mastetyper beskrives. Det gjøres vurderinger i forhold til magnetfelt og mulige konsekvenser for bebyggelse.


Landbruk og annen arealbruk


Virkninger for skogbruk og jordbruk, herunder beite, vurderes. Direkte arealtap, endret eller redusert bruk av 


arealer beskrives. Lokale landbruksmyndigheter kontaktes for innsamling av informasjon om dagens og plan- 


lagt arealbruk. Eventuelle virkninger for drikkevann vurderes.


Luftfart, kommunikasjonssystemer og forsvarsinteresser 


Virkninger for luftfart og andre kommunikasjonssystemer vurderes. I den grad det er mulig, vil også forsvars- 


interesser bli utredet.
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Verdiskapning     


Reiseliv


Antatte ringvirkninger for kommunene og lokal/regionalt næringsliv, i form av oppdrag under utbygging, 


arbeidsplasser og inntekter i driftsfasen vurderes og beskrives.              


Temaet beskrives og tiltakets mulige innvirkning på reiseliv og turistnæring vurderes. Utredningen baseres  


på eksisterende data fra lokale og regionale myndigheter, informasjon fra lokale informanter, interesseorga-


nisasjoner og reiselivsnæringen.


Elektrisitetsproduksjon og økonomi


Vindressursene i planområdene beskrives sammen med investeringskostnader, produksjon og forutsetninger.


Om E.ON


E.ON er et av verdens største privateide elektrisitets- og gasselskap med en årlig omsetning på over 700 


milliarder NOK og mer enn 80 000 ansatte. Selskapet produserer cirka 300 TWh/år elektrisk kraft, det vil si om  


lag 2,5 ganger så mye som hele den norske kraftproduksjonen. Selskapet har hovedsete i Düsseldorf i Tyskland.


E.ON produserer energi fra kjernekraft, vannkraft, naturgass, biobrensel og vindkraft. E.ON transporterer og 


selger denne energien til cirka 30 millioner kunder. Selskapets virksomhet omfatter et kontinuerlig forsknings-  


og utviklingsarbeid. Alt dette gjøres for å kunne tilby attraktive produkter til alle som behøver energi.


For å klare omstillingen til et bærekraftig samfunn og for å oppfylle forventningene som finnes eksternt, har 


E.ON påtatt seg å gjøre store investeringer i blant annet vind-, biogass- og solenergi. Totalt handler dette om 


over 30 milliarder NOK som E.ON globalt skal investere i fornybar energi mellom 2010 og 2013. E.ON har som 


langsiktig mål å halvere CO2-utslippet fra sine produksjonsanlegg. Vindkraft er en viktig del i denne omstillings-


prosessen og utgjør derfor en stor del av investeringene i fornybar energi.


E.ON er en ledende aktør innen landbasert vindkraft med mer enn 3 000 MW i installert kapasitet. Selskapet 


driver verdens største landbaserte vindkraftverk (782 MW) i Roscoe, Texas, USA. I løpet av 2010 økte selskapets 


vindkraftkapasitet med cirka 651 MW. Siden august 2010 har E.ON drevet en av verdens største havbaserte vind- 


kraftverk, Rødsand II, i Danmark. Anlegget består av 90 vindturbiner, har en total effekt på 207 MW og produs- 


erer 800.000 MWh/år.
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Om E.ON Vind Sverige AB


Spørsmål om meldingen og videre planarbeid kan rettes til:


Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til:


E.ON Vind Sverige AB står for E.ON-konsernets planlegging og utbygging av vindkraft i Norden – både på land 


og til havs. Mesteparten av selskapets anlegg finnes i Sør- og Midt-Sverige samt i Danmark. Samtidig har E.ON 


prosjekter i flere områder i Nord-Sverige og har også flere planlagte prosjekter i Norge. E.ON har installert 257 


MW vindkraft i Norden og har 96 MW under bygging.


E.ON mener det er gode vindressurser i Norge som kan brukes til å bygge mer fornybar kraftproduksjon. 


Selskapet arbeider aktivt med å finne egnete lokaliteter for vindkraft i Norge. Selskapet vil i sin vindkraftvirk-


somhet legge til rette for en god dialog og et fruktbart samarbeid med berørte kommuner, fylkeskommune, 


grunneiere og lokalbefolkning. Selskapet tar sikte på å bli en betydelig produsent av vindkraft i Norge og har  


et langsiktig perspektiv på sin satsing her til lands. E.ON vil utvikle, bygge, eie og drive vindkraftprosjektene 


selv, eventuelt sammen med partnere.


E.ON Vind Sverige AB
Lise Toll


20509 Malmø


Sverige


+46 70 285 46 95


lise.toll@eon.com


www.eon.se/vind


NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) 
Postboks 5091 Majorstua


0301 Oslo


22 95 95 95


www.nve.no


























































