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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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