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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Formannskapsalen, Marker rådhus 
Møtedato: 07.05.2013 
Tidspunkt: 18.30 
 
Funksjon  Navn     Forfall Møtt for  
Medlem Stein Erik Lauvås   

Medlem Roy Sverre Hagen   

Medlem Kirsten Hofseth   

Medlem Kjersti Nythe Nilsen   

Medlem Barbro Elisabeth Kvaal   

Medlem Morten Andre` Bakker   

Medlem Runar Kasbo Inhabil i 
saken 

 

Medlem Sten Morten Henningsmoen   

Medlem Anne Hellgren Østbye   

Varamedlem Finn Labråten  Runar Kasbo 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Eva Enkerud 
Behandlede saker: 17/13-17/13 
 
 
 
 
Stein Erik Lauvås  
Ordfører  
 Eva Enkerud 
 rådmann 
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Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Innhold 
  
PS 17/13 12/118   
 Søknad om konsesjon – Vindkraftverk Høgås, Elgåsen og Joarknattenen 

med tilhørende nettilknytning, Marker kommunes høringsuttal  

 

 

Tillegg: 

 

PS 18/13.  Viser til sak 12/13 – vedr Jubileumsbok – Marker historielag. 

E-post fra Marker historielag v/Roy Heyerdahl , mottatt 4. mai 2013 ble referert.  
Historielaget klarer ikke å gjennomføre bokprosjektet som beskrevet med 320 sider og stive 
permer på det bevilgede beløp kr 40.000,- 
De har innhentet nytt tilbud med en enklere utgave – 200 sider med myke permer. Utsalgspris 
settes ned til kr 200,-.  Dette er en betydelig endring av produktet de søkte om og de ber om 
bekreftelse fra Marker kommune på at endringen aksepteres før arbeidet kan starte. 
 
 
Behandling/vedtak:  Formannskapet aksepterer de endringer som er beskrevet i Epost fra 
Marker historielag v/Roy Heyerdal mottatt 4. mai 2013.  
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17/13  
Søknad om konsesjon – Vindkraftverk Høgås, Elgåsen og Joarknattenen med tilhørende 
nettilknytning, Marker kommunes høringsuttal  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Regional plan for vindkraft viser at konfliktgraden på Elgåsen er så stor at området er 
klassifisert i kategorien ”uegnede områder”. Med dette som bakgrunn kombinert med at 
KU i søknaden peker på konflikter særlig ut fra hensyn til landskap, natur/fauna og 
friluftsliv uten at avbøtende tiltak bedrer forholdene vesentlig anbefaler Marker kommune  
at det ikke gis konsesjon til Elgåsen vindkraft. 

 
2. Før det kan tas endelig stilling til konsesjon til Høgås og Joarknattenen vindkraft, vil 

Marker kommune kreve nærmere utredning og klargjøring vedrørende: 
 

a. Naturmangfold. Kunnskapen om naturmangfoldet i de aktuelle områdene er ikke 
tilfredsstillende. Konsekvensutredningen er her svært mangelfull og kan ikke 
forsvares mht omfanget av det planlagte naturinngrepet. 

b. Kulturminner og kulturmiljøer. Det er ikke foretatt god nok vurdering av mulige 
konflikter mellom kulturminner og inngrep. Det foreligger ingen fullgod faglig 
vurdering mht slike konflikter før det er foretatt arkeologiske registreringer. 

c. Økonomisk garanti. Det bør foreligge klar garanti for istandsetting av områder 
etter at vindkraftanlegget er tatt ned. 

d. Betydningen for det lokale reiselivet og dets utviklingsmuligheter, spesielt sett i 
forhold til arbeidet med Regionalpark Haldenkanalen og Haldenkanalen som et 
vernet vassdrag. 

e. Antall turbiner og plassering.  De fire vestligste turbinene i Høgås kan medføre 
store negative konsekvenser for Stormosen. Det bør derfor vurderes nærmere 
konsekvens om disse ikke blir etablert. Videre bør det vurderes konsekvens av å 
ikke etablere de tre nordligste turbinene i Joarknattenen – jfr. her også Marker 
kommune sin  innstilling til regional plan for vindkraft. 

 
3. Marker kommune krever at eventuelle tilførselslinjer fra vindparkene til Ørje 

transformatorstasjon legges i jordkabel. Fra Høgås og Joarknattenen bør 
nettilknytningen koordineres med utbyggingen av ny E 18 og legges som jordkabel 
langs ny eller gammel veitrase. Sekundært må en eventuell luftlinje følge den nye E 18 
traseen fram til Ørje sentrum / bebyggelsen og legges i jordkabel derfra og inn til Ørje 
transformatorstasjon. 
 
Et koblingsanlegg ved Ørje transformatorstasjon må bygges så lite arealkrevende som 
mulig. Marker kommune ønsker ikke å avstå arealer i dette området. 
 

4. NVE må stille krav om miljøoppfølgingsprogram og avfallsplan i tillegg til den 
pålagte beredskapsplanen. 
 

5. Ved en eventuell konsesjon forutsettes det at NVE stiller krav om en samfunnspakke 
som sier noe om hvordan utbygger kan kompensere ulemper som følger av 
utbyggingen for blant annet idrettslag og uorganisert friluftsliv. 
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Behandling: 
Representanten Runar Kasbo (Krf) erklærte seg inhabil.  Enstemmig vedtatt. 
Representanten Finn Labråten (Krf) tiltrådte møtet.  
 
Representanten Kjersti Nythe Nilsen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av 
følgende: ordfører Stein Erik Lauvås (AP), Kjersti Nythe Nilsen (AP), Roy Hagen (AP), 
Barbro Kvaal (H), Kirsten Hofseth (AP), Finn Labråten (Krf): 

 

 
Etter en samlet vurdering tilrår Marker kommune at det ikke gis konsesjon for ovennevnte 
vindkraftverk/nettilknytning i Marker kommune. 

Dersom det allikevel skulle vurderes å gi konsesjon viser vi til rådmannens forslag 2a til e 
samt til punktene 3,4 og 5.  
 
Ved alternativ votering mellom Rådmannens forslag og forslag fra representanten Kjersti 
Nythe Nilsen  ble forslaget fra Kjersti Nythe Nilsen vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble 
avgitt for rådmannens innstilling. 
 
Vedtak i formannskapet 7.05.2013 
Etter en samlet vurdering tilrår Marker kommune at det ikke gis konsesjon for ovennevnte 
vindkraftverk/nettilknytning i Marker kommune. 
 
Dersom det allikevel skulle vurderes å gi konsesjon viser vi til rådmannens forslag 2a til e 
samt til punktene 3,4 og 5.  
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