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Innhold 



Forord 

Fra slutten av 80-tallet har aktviteteten knyttet til vindkraft i Norge vært preget av utredninger og utprøvinger av 

mindre vindkraftverk. Fra 1997 har interessen for vindkraft økt, og vurderes nå som et mulig bidrag til den totale 
kraftproduksjonen. Berørte myndigheter har registrert betydelig etterspørsel etter informasjon om vindkraft 
tilpasset norske forhold. Spørsmålene har særlig vært rettet mot formell behandling og miljøkonsekvenser, men 

det ønskes også informasjon om tekniske og økonomiske forhold. 

Målet med denne publikasjonen er å gi en oversikt over viktige spørsmål ved utbygging av vindkraft. Målgrup

pen er alle som forventes å få befatning med vindkraft, enten dette er potensielle utbyggere, offentlige myndig

heter eller andre. Hensikten er å gi alle en første , oversiktlig innføring i temaet. De som skal gjennomføre 

konkrete prosjekter, vil behøve svar på mange spørsmål som ikke tas opp i denne omgang. 

I denne publikasjonen legges det stor vekt på å beskrive de miljømessige virkninger av vindkraft, og dette 

temaet har fått mest omtale. For øvrig berøres tekniske forhold , økonomi, tilknytning til nettet, vindressurser, 

formell behandling, krav til søknader, hensyn ved konsesjonsbehandling og overordnet vindkraftplanlegging. 

Landskapsarkitekt Einar Berg, InterPARES, har på oppdrag fra NVE utarbeidet første utkast til kapittel om 

milj økonsekvenser. 

Publikasjonen er for øvrig utarbeidet med bidrag fra flere avdelinger i NVE. Utkast er framlagt for kommentarer til 

Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og 
Norges Naturvernforbund. Disse har bidratt med nyttige innspill og kommentarer. Framstillingen i publikasjonen 
står imidlertid for NVEs regning. 

NVE håper publikasjonen vil oppfYlle intensjonen om å gi en god innføring i viktige spørsmål tilknyttet 

vindkraft. 

Oslo, juli 1998 

Erling Diesen 

vassdrags- og energidirektør 
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Vindkraft er blitt en aktuell energikilde i Norge, og interessen og informasjonsbehovet for vindkraft er stort. 

Gjennom denne publikasjonen tar NVE opp ulike sider ved bygging av vind kraftverk. Både de økonomiske, 

tekniske og miljømessige sidene blir diskutert. Hovedvekten er lagt på miljøkonsekvenser, med en særlig vekt 

på de estetiske forholdene ved vindkraftverk. Publikasjonen gir også en oversikt over den formelle behand

lingen av vindkraft i Norge og hvilke krav som stilles til en søknad om konsesjon etter energiloven. 

Summary 

Windpower has become a new source of energy in Norway. The Norwegian Water Resources and Energy 

Administration has experienced an increasing demand for information on the subject. In this publication 
we discuss different aspects ofusing windpower. The main emphasize is put on possible environmental 

impacts and in particular on lands cape and esthetics consequences. We als o discuss the technical and 

economical aspects , alongwith an overview of the formal concession treatment according to the Norwegian 

EnergyAct. 
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Hva er et vindkraftverk? 

Teknisk beskrivelse 
I et vindkraftverk omdannes bevegelsesenergien i 
vinden til elektrisk energi. Et vindkraftverk består av 

en eller flere vindmøller med tilhørende interne 
elektriske anlegg. Vinden beveger vingene som via en 
rotor driver en generator inne i maskinhuset, og 

herfra overføres kraften i kabler. Vindkraftverk må 
tilkobles eksisterende kraftledninger ved hjelp av 
luftledninger eller jordkabler. 

De viktigste begreper gis i denne rapporten følgende 
definisj oner: 

Vindmølle = vindturbin: Innretning for produksjon 
av elektrisk energi bestående av tårn, vinger, maskin
hus, generator, transformator og kontrollsystem. 

Vindkraftverk: Betegnelse på en eller flere vindmøl
ler med tilhørende interne elektriske anlegg som 
fungerer som en samlet produksjonsenhet. 

Vindparl< = vindmøllepark: Et avgrenset areal der 

det er plassert flere vindmøller 

Det finnes en reld<e forskjellig vindmølletyper på 
markedet. Den ldart vanligste typen er horisontalaks
lede vindmøller som består av et tårn, et maskinhus 
som er plassert på toppen av tårnet og rotor med 
vinger som er festet til maskinhuset. 

Tårnet 

Tårnet kan konstrueres av ulike materialer. For store 
vindmøller (større enn 500 kW) benyttes vanligvis 
stål (rørtårn), men også betong benyttes. Vindmøller 
mindre enn 500 kW leveres både med rørtårn i stål 
og med fagverkskonstruksjoner (gittertårn). Rørtårn 
foretrekkes vanligvis ut i fra sikkerhetsmessige og 
visuelle hensyn. 

Avstanden fra bakken til navet, kalles navhøyden. 

Vindmøllens merkeytelse varierer avhengig av 

høyden. En vindmølle med merkeytelse 150-300 kW er 

rotor 
I I 

vinger 

tårn 

vindhastighetsmåler 

vindretningsmåler 

maskinhus 
med npr,pr" lnr ir 

kontrollsystem 

kabler til nettet 

Tegningen viser de forskjellige hovedelementene i en vindmølle 

Vindmølle med rørtårn. (Løgstør kommune: Vindmøller i harmoni med 
landskabet) 
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Vindmølle med gittertårn. (Løgstør kommune: Vindmøller i harmoni med 
landskabet) 

ca. 30 meter høy til navet. Vindmøller med ytelse 500-

750 kW og 1500 kW er henholdsvis 40-50 og 60 meter 

høye til navet (se tabell på neste side). 

Maskinhuset 

Maskinhuset består av et maskinfundament påmon

tert et deksel for å beskytte maskineriet mot vær og 

vind. I maskinhuset plasseres generatoren sammen 
med transmisjonssystemet med gir, akslinger og lagre. 

Maskinhuset dreies automatisk opp mot vinden ved 

hjelp aven motor. 

Vinger 

Vinger lages vanligvis av glassfiberarmert polyester. 
Ved produksjon av vinger søker en å oppnå gode 

styrkeegenskaper og glatt overflate. Utformingen må 

tåle mye belastning, samtidig som utformingen skal 

føre til størst mulig energiproduksjon og minst 

mulig støy. Vingediameteren er omtrent den samme 

som navhøyden. Dette forholdet gir en god estetisk 

balanse mellom de ulike delene av vindmøllen. 

De to mest brukte effektreguleringssystemene i dag 

er «pitch» og «stall». Ved pitch-regulering kan deler 
av eller hele vingen vris slik at virkningsgraden blir 

god over et stort vindhastighetsområde. Ved høye 

vindhastigheter begrenses effekten ved at vingene 

stilles i ild<e-optimal vinkel. Vindkraftverk med stall

regulering har faste , ikke vri db are vinger. Disse er 

konstruert slik at virkningsgraden avtar med høye 

vindhastigheter for å unngå overbelastning. Pitch

regulerte vindkraftverk gir høyere energiproduksj on 
enn stall-regulerte, men er også dyrere. 

Vindmøller av pitch-typen kan bremses på to måter. 

Vingebremsen er hovedbremsen og fungerer slik at 

vingene dreies inntil 90 grader og bremser omdrei-

ningshastigheten. Den mekaniske bremsen som består 

aven bremseskive mellom gir og generator, fungerer 

som nødbrems ved siden avvingebremsen. 

Rotasj onshastigheten, dvs hvor fort vingene går rundt, 

varierer med størrelsen på vindmøllen. Store vindmøl

ler har lavere rotasjonshastighet enn små vindmøller. 

En stor vindmølle på 1650 kW har 15-19 omdreininger 

pr minutt, mens mindre møller, for eksempel 600 kW, 

har 20-28 omdreininger pr minutt. Selv om omdrei

ningshastigheten varierer, bevegervingespissen seg i 

omtrent samme hastighet for store og små vindmøller. 

Kontrollsystemet 

Styrings- og overvåkningsutstyr plasseres i tårnfoten for 

lettere tilgang. I vindparker er det et kontrollhus hvor 

driften av de enkelte vindmøllene samordnes. Kontroll

systemet består aven datamaskin som løpende kan gi 

opplysninger om omdreiningstall, vindhastighet, 

vindretning, produksjon, effekt, spenning, temperatur 

fra gir og generator osv. Ved å koble kontrollsystemet 
til telefonnettet i området, kan vindkraftverket fjern

styres. 

En vindmølle monteres. Anleggets dimensjoner framgår klart 
(Vindinformation. nr 7 1997) 



Transformering 
Vindkraftverkene produserer vanligvis lavspent elektri

sitet som må transformeres opp til det høyspennings

nivået som er på de aktuelle tillmytningsledninger, se 

også kap. 3. Selve transformatoren kan plasseres i 

maskinhuset, i vindmøllefoten eller utenfor tårnet. 

Lynavledning 
Vindmøller er høye konstruksjoner som naturlig nok 

kan utsettes for lynnedslag. Alle vindmøller bør 

derfor være utstyrt med lynavledningsutstyr. De 

fleste produsenter leverer sine vindmøller med slikt 
utstyr. 

Produksjon 
De fleste moderne vindmøller produserer energi ved 

vindhastigheter mellom 4 og 25 m/s. I Norge regner vi 
med at antall bruks timer bør kunne ligge i overkant av 

3000 timer på godt egnede steder. Den faktiske andel av 

årets 8760 timer da det produseres kraft er større. 

Brukstid er en beregnet størrelse som framkommer ved 

å dividere årlig produksjon på vindmøllens installerte 

effekt, og den angir utnyttelsesgrad av den installerte 

effekten. Antall brukstimer vil ved siden av vind

ressursene også avhenge noe avvindmølletypen og gir 
derfor ild<e et direkte uttrykk for vindressursene. 

Energien i vinden er proporsjonal med vind

hastigheten i tredje potens. Det vil si at hvis vindstyr

ken øker med 10 % fra sted A til sted B, kan samme 

vindmølle produsere 33 % mer energi på sted B. 

Vindforholdene er derfor den viktigste faktoren for å 

øke energiproduksjonen og bedre økonomien i et 

vindkraftverk. 

Maksimal teoretisk utnyttelse av energien i vinden er 

ca 60 %. En vindmølle utnytter 25 - 35 % av vind

energien som passerer rotorarealet. Den samlede 

virkningsgraden reduseres ytterligere fordi det tapes 

energi både i giret og generatoren. Effektregulering av 

vindmøllen gir optimal produksjon i de vindstyrke

intervaller som representerer flest timer gjennom året. 
Når vindmøllen produserer på høyere eller lavere 

vindnivå enn et valgt nivå, fallervirlmingsgraden på 

grunn av aerodynamiske forhold. Ved økende vind 

opprettholdes imidlertid produksjonen på et nivå 

tilsvarende dimensjonerende vindstyrke, se figur som 

viser effektkurve. 

Ved en gitt vindstyrke, vanligvis ca 25 m/sek, bremses 

og låses vingene. Kostnadene ved forsterkninger av 

anlegget for høyere vindstyrke, vurderes som større enn 

verdien av den tapte produksjonen. 
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Normalisert effektkurve som viser forholdet mellom vindhast ighet og 
produksjon fra et typisk vindkraftverk (SINTEF Energiforskning AS) 

30 

11998 er den samlede vindkraftproduksjonen i verden 

ca 12IWh. I Norge produseres det i overkant av 9 GWh 

per år. Det samlede utnyttbare vindkraftpotensialet i 

Norge er anslått til flere titalls IWh. Hvor mye det er 
realistisk å bygge ut, er avhengig av miljøvirkninger og 

økonomi. Tabell under viser hva vindmøller av aktuelle 

størrelser produserer ved en brukstid på 3000 timer. 

Installert effekt Navhøyde Produksjon ved Antall vindmøller 

(kWh) (meter) brukstid 3000t per TWh (GWh) 

500 40 1,5 665 

750 50 2,3 445 
1500 60 4,5 220 

Tabellen gir en oversikt over tekniske data for noen aktuelle 
v i n dmøllestørrelser 

Til sammenligning skulle hvert av de planlagte 

gasskraftverkene på Vestlandet ha 350 MW installert 

effekt og produsere 2,8 IWh/år. Hvis den samme 

energimengde skal produseres ved hjelp av vindkraft 

(ved 3000 brukstimer mot 8000 timer for gasskraft), 

vil det tilsvare 930 MW installert effekt. Det vil si vel 

600 vindmøller a 1,5 MW eller i overkant av 1200 
vindmøller a 750 kW. Arealbehovet for disse alterna

tivene kan antydes til henholdsvis 54 km2 og 75 km2. 
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Arealbruk 
Plassering av vindmøller og vindparker krever mye 
areal. Det er antydet at konsentrerte vindparker 
krever et areal på 1 km2 per 20 MW installert effekt. 

Arealbehovet vil variere med hvordan vindmøllene 

plasseres i terrenget (for eksempel på en eller flere 

reld<er) og størrelsen på vindmøllene. Større vind
møller krever mindre areal per produsert enhet. 

Av arealet vil bare 1-2 % bli direkte berørt av nedbyg

ging tilknyttet fundamenter. veier osv. Arealet vil 
derfor samtidig kunne benyttes til andre formål. På 
grunn av knapphet på akseptable arealer for vind
kraft planlegger man i Danmark nå større vind parker i 
grunne havområder mange kilometer fra kysten. Ut 

fra kostnader og begrenset tilgang på grunne havområ

der. anses plassering avvindparker i sjøen i første 
omgang som mindre aktuelt i Norge. 

I tillegg til de berørte arealene. må det påregnes en 
viss sone rundt anlegget som indirekte berøres. 
Dette kan være gjennom visuell påvirkning. støy eller 
refleksvirkninger. I nærheten av militære anlegg 

eller flyplasser kan det være behov for buffersoner 

for å unngå konflikt med signalanlegg. innflygning 
osv. 

Vindmøller i en vindpark må stå med en viss minste
avstand for at hver enkelt vindmølle skal utnytte 
vinden godt. I Danmark brukes ofte en avstand på 5 

ganger rotordiameteren som en tommelfingerregel. 
Denne avstanden ivaretar både hensynet til gode 

vindforhold for de enkelte vindmøllene. sild<erhet og 
ønsket om å begrense arealbruken. Avstanden 
mellom vindmøllene vil variere med vindretninger. 

topografi osv. Enkelte danske amt (fYlker) har regler 
for maksimumsavstander mellom vindmøller i en 
vindpark for å unngå lav utnytting av vindressurser 
og arealer. 

Ved installasjon aven gitt samlet effekt. vil få større 
vindmøller kreve mindre plass enn flere små. Man vil 

derved produsere mer energi per beslaglagt arealenhet. 
bl.a. fordi større møller fanger vind i et høyere belte 
over bakken. 



Økonomi 

Økonomiske rammebetingelser 
Med dagens rammebetingelser og kraftpriser (vår 
1998) er det ild<e bedriftsøkonomisk lønnsomt å 

produsere vindkraft i Norge. Interessen for vindkraft
utbygging har likevel økt betraktelig de siste årene. Det 

er flere årsaker til dette: 

• Synkende vindkraftkostnader. Kostnadene har 
sunket med 50-60 % siden begynnelsen av 1980-

årene bl.a. på grunn av serieproduksjon av vind møl
ler. Kostnadskurven har etter hvert flatet noe ut, 
men man regner fortsatt med kostnadsreduksjon i 

tiden fremover. 
• Forventning om høyere energipriser i fremtiden, 

blant annet som et resultat av innføring av mulige 

milj øavgifter. 

• Forventning om endrede rammebetingelser i 
Norge. Myndighetene kan fremme vind
kraftproduksjon i Norge ved hjelp av økonomiske 

støtteordninger. 

De to hovedtypene av økonomiske virkemidler retter 

seg mot henholdsvis investeringsfasen og produk
sjonsfasen. Aktuelle virkemidler i investeringsfasen 

er investeringstilskudd eller fritak fra investerings
avgift. I produksjonsfasen kan det være aktuelt med 

produksjonstilskudd eller garanterte priser. 

I Stortingsproposisjon nr. 54 (1997-98) «Grønne 

skatten> er det lagt opp til fritak for investerings
avgift for vindmøller, bioenergianlegg og varme
pumper. Det foreslås også at det gis statlig tilskudd 
til drift av vindmøller tilsvarende halvparten av 
dagens forbruksavgift på elektrisitet. Forslagene som 
nå (sommer 1998) har fått tilslutning i Stortinget, vil 

kunne bedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten for 
vindkraftverk med 4-5 øre per kWh produsert. I tillegg 

er det aktuelt å støtte vindkraft innen rammen av de 
årlige bevilgninger til enøk og nye fornybare energi

kilder. Omfang og u tforming av denne støtten er per i 

dag ikke klarlagt. 

Per i dag er anlegget i Vikna den eneste vind park med flere vindmøller i Norge. Fotø:Helene M. Berg. NVE 



Kostnadselementer 
Kostnadselementer som må påregnes ved vindkraft

utbygging i Norge kan fordeles på fire hovedtyper; 
investeringskostnader i produksjonsanlegg, drifts
kostnader, system- og reguleringskostnader og miljø

kostnader. Tallene nedenfor antyder et nivå av kost
nadene basert på ECONs rapport nr 14/98. 

Produksjonsanlegg 

Vindmøllen utgjør vanligvis den største invester

ingskostnaden. Den største vindmølle som er kom

mersielt tilgjengelig i dag yter 1650 kW. Mindre 
vindmøller med på 500-600 kW blir i dag regnet som 
de billigste per kW installert effekt. De mindre 
vindmøllene koster rundt 3,5 millioner kroner 

inkludert transport og oppstilling. Dette tilsvarer en 
kostnad på 6000-7000 kroner per kW. 

Infrastrulrtur (veier, tilknytning til eksisterende 
kraftledninger, fundament til vindmøllene, lager

plass osv) antas å utgjøre ca 20-40 % av kostnadene 
ved et vindkraftverk. Kost-nadsandelen vil kunne 

variere mye fra sted til sted. Når det gjelder tilknyt
ning til kraftlednings nettet er det tre kostnads
elementer som spiller inn; kostnadene ved å tilknytte 
vindkraftverket til nettet, eventuelle behov for 
forsterkninger andre steder i kraftsystemet og 
nettariffer. 

Arealkostnader Hva en utbygger av vindkraft må 

betale for erverv av rettigheter til grunn vet man 
foreløpig lite om. 

Driftskostnader 

Anslag over vedlikeholdskostnaderfor bestående 
anlegg i Norge på 90-tallet, viser at man må regne 
med 6-7 øre/kWh. En reduksjon til 3 øre/kWh er 
mulig for større anlegg. 

Innmatingstariffene består av et fastledd og et 
energiledd som varierer med tapsforholdene i nettet. 
Samlet tariff kan være både positive og negative 

avhengig av prod usert energi og forbruk i området, 
jfr. avsnitt om tariffering av vindkraft. 

System- og reguleringskostnader 

I motsetning til vannkraftsystemet som har gode 
reguleringsmuligheter, vil produksjon av vindkraft 

være lite forutsigbar da man er avhengig av tilgjenge
lig vind til enhver tid. I Norge vil vannkraftens 

dominerende rolle og gode reguleringsevne kunne 
brukes for å kompensere for den variable vind

kraften. I så m åte har vi bedre forutsetninger for å 

behandle slike variasj oner enn i land som domineres av 
varmekraft. Når utbyggingen av vindkraft i et område 

er stor i forhold til det lokale forbruket, må en påregne 
økte taps- og systemkostnader. Å gi et generelt anslag 
for slike kostnader er imidlertid vanskelig. 

Miljøkostnader 

I en samfunnsøkonomisk vurdering tilknyttet vind

kraft, må det også anslås hvor store miljøulemper 
eller miljøkostnader det enkelte prosjektet vil med
føre . Disse miljøulempene kan i teorien anslås som 

en kostnad pr kWh produsert. Det er fortsatt usik
kert hvilket nivå disse vil ligge på for vindkraft, og i 
hvilken grad man kan bruke resultater fra undersø

kelser som prøver å anslå miljøkostnader. 

De totale produksjonskostnadene er beregnet til 

mellom 25 og 35 øre/kWh på gunstige steder i Norge 
med dagens teknologi (Norsk Hydro ASA). De faktiske 

produksjonskostnadene på mindre vindkraftverk i 
Norge i dag, er beregnet til over 40 øre/kWh. 

Basert på gjennomsnitlig spotpris for de senere år kan 
pris til produsent til sammenligning antydes å ligge i 

intervallet 15-20 øre/kWh. I perioder kan prisen variere 
ned til 10 og opp til 25 øre/kWh. På noen års sikt ventes 
en moderat økning i prisen til produsent. 



Skattespørsmål 
I kommuner der det er eiendomsskatt, vil vindkraftverk 

være skattepliktige i henhold til anleggenes verdi. 

Et eventuelt overskudd fra vindkraftproduksjon vil 

være skattepliktig etter vanlige regler om bedrifts

beskatning. 

Det fins ingen spesielle skatteregler for vindkraft, f.eks. 

etter mønster fra vannkraft. 

Erverv av grunn og rettigheter 
Etablering av vindkraftverk forutsetter at utbyggeren 

eier de berørte arealene eller har inngått avtaler med 

grunneierne som gir rett til å etablere og drive 

vindmøller. Ofte vil utbyggeren inngå en leieavtale 

med grunneiere som gir rett til å drive anlegget i et 

visst antall år. Leieavtaler er blant annet aktuelt der 

grunneieren tar sikte på fortsatt bruk av arealene 

mellom vindmøllene, f eks til beite eller jordbruks

produksjon. Leien kan beregnes i form av et engangsbe

løp eller i form av årlige utbetalinger. 

Det fins ingen faste regler for hvordan en salgssum 
eller et leiebeløp skal beregnes . Dette må avtales 

mellom partene i hvert enkelt tilfelle. Partene kan 

eksempelvis velge å ta utgangspunkt i hva arealene 

hadde gitt i avkastning ved realistisk, alternativ 

anvendelse. For de mest aktuelle typer arealer for 

vindkraft (beite, impediment, myrer osv) resulterer 

dette i en lav verdi. 

Alternativt kan en ta utgangspunkt i hva en tror 

vindkraftproduksjonen vil gi i overskudd framover. 
Dette er i dagens situasjon svært usild<ert. På kort 

sikt kan en forvente underskudd. På lengre sikt er 

det mulig å tenke seg et overskudd. 

I en slik situasjon velger noen å begynne med et lavt 

leiebeløp, men med muligheter for reforhandling av 

leiepris om forutsetningene endrer seg. En kan også 

avtale at grunneier får en viss prosent av overskud

det, med den mulighet at det går mange år før et 

slikt vil opptre. 

Reguleringsplan (og bebyggelsesplan) etter plan- og 

bygningsloven (PBL) gir hjemmel for ekspropriasjon 

til de formål som er lagt ut i planen jfr § 35 nr. 1. En 

slik plan kan derfor tenkes benyttet til å ekspropriere 

nødvendig grunn til anleggelse av vindkraftverk i 

samsvar med reguleringsformålet i planen. 

Kommunestyret eller staten må i så fall foreta ekspro-

Vindkraft kan kombineres med annen area lbruk. 
(European Wind Energy Association) 

priasjon til gjennomføring av reguleringsplanen, og gi 
en aktuell utbygger rett til å gjennomføre utbyggings

tiltaket. 

I tillegg vurderes det nå (vår 1998) å vedta en lovend

ring som gir utbyggere hjemmel for ekspropriasjon 

til fordel for vindkraft. Også om slik hjemmel etable

res, må en imidlertid forvente at frivillige avtaler vil 

være det normale ved erverv av nødvendige rettighe

ter til vindkraft. 

Ved ekspropriasjon utmåles erstatningen gjennom et 
rettslig skjønn, slik vi kjenner det fra bygging av 

veier, kraftledninger og annet. Her tar retten 

utgangspunkt i antatt salgsverdi eller verdi ved 

alternativ anvendelse. 

11 . 
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Ti I knytn i ng ti I eksisterende 
kraftledn inger 

Tekniske forhold 
I Norge vil trolig vindkraftverk først bli etablert nær 

kysten. De fleste kystnære områder i Norge som er 
aktuelle for utbygging av vindkraft, har lav befolk

ningstetthet og dermed lavt elforbruk. Overførings
nettet er derfor ikke dimensjonert for å overføre 

store energimengder. 

Konsekvensene av å plassere vindkraftverkene på 
vindrike steder ved kysten kan bli at det må bygges 
lange kraftledninger. Dette skyldes at områdene ligger 

langt fra eksisterende nett med kapasitet til å ta imot 
vindkraft. Overføringene må ofte krysse fjorder og 

værharde områder, noe som kan medføre dyre løsnin

ger som sjøkabler, ekstra sterke master osv. Krav om at 

det ut fra estetiske hensyn skal velges kabel i stedet for 
luftledninger er også vanlig, og dette vil i så fall inne
bære betydelige ekstrakostnader. 

På de beste stedene for ny vindkraft i Norge kan kostna
dene med å etablere tilknytning fram til eksisterende 
nett ligge mellom 3 og 6 øre/kWh eller 10-20 % av 
totalkostnadene. Dette gjelder for områder med kort 
avstand til tilstreld<elig sterke nett eller ved utbygging 

av store vind parker hvor kostnadene kan fordeles over 

større kraftproduksjon. 

Med hensyn til nettilknytning skal vindkraftverk 

underlegges de samme økonomiske rammebetingelser 
som annen kraftproduksjon i Norge. Dette innebærer 

blant annet at forsterkninger i nettet som følge av 
vindkraftverk, må finansieres av utbygger av vind
kraftverket. Denne kostnaden skal ikke pålegges 

netteier. 

Kompensering og leveringskvalitet 

Det må settes en rekke tekniske krav til vindkraftverk 
før de kan kobles til nettet. Dette for å sikre at 
leveringskvaliteten til forbrukerne i området ild<e blir 
sveld<et. I områder med lav overføringskapasitet kan 

det bli problemer med spenningskvaliteten. Dette kan 

være problemer med spenninger og strømmer på nettet 

med frekvenser høyere enn nettfrekvensen, effekt
pendlinger, hurtige spenningsvariasjoner eller 
kapasitetsbegrensninger. Det finnes ulike metoder for å 
ta hånd om disse problemene. Ekstra kompenseringsut

styr må som oftest installeres, og dette kan medføre 
tilleggskostnader som må deld<es av utbygger. 

På grunn av variasjoner i vindhastigheten, represente

rer vindkraften i prinsippet en varierende effekt som 

sendes inn på nettet. Mange vindmøller trenger også i 
varierende grad over tid å hente reaktiv effekt fra nettet 

Kraften må ofte overføres over lange avstander i Norge. Foto: Einar Berg, InterPares. 



Etablering av vindkraftverk krever ofte bygging av nye kraftledninger. Fra Nord-Jylland. Foto: Helene M. Berg, NVE 

for å fungere. Dette er spesielt ugunstig ved lange 

nettradialer langt unna områder med kraftproduksjon, 

fordi det kan resultere i at spenningen på nettet synker. 

Nettap 

Ved liten vindkraftproduksjon i forhold til totalfor

bruket i området, er virkningene på overførings

nettet normalt positive i form av reduserte 

overføringstap. Eventuell utbygging av nettet for å 

deld<e kraftverkets behov, kan også være nyttig for de 

øvrige nettkundene i området. Dersom andelen 

vindkraft i et nettområde blir stor i forhold til 
totallasten, kan det imidlertid oppstå problemer i 

nettet i form av ustabilitet, problemer knyttet til vern 

og releer m.m. Økte eller reduserte tap skal beregnes 

av netteier i området og vil avspeiles i den nettariff 

vindkraftverket må betale. 

Hvis vindkraft etableres i regioner med mer kraftpro
duksjon enn forbruk, vil kraften måtte overføres til 

andre regioner. På denne måten kan vindkraft bidra til 
økte nettap. 

Overføringstariffer 
Når en vindkraftprodusent skal overføre kraft på det 
eksisterende nettet, må han betale en pris for å få 

utført tjenesten. Dette er den såkalte overførings

tariffen eller nettleien som alle nettkunder må betale 

til den lokale netteieren. NVE gir nærmere retningslin

jer for beregning av overføringstariffer jfr forskriften til 
energiloven § 4-4 b, 3. ledd. Tariffen for kraft

produsenter er i dag todelt; et tapsledd/energiledd og et 

fast ledd/effektledd. 

Energiledd 

Energileddet avhenger av antall kWh som leveres 

inn på nettet. Størrelsen på energileddet bestemmes i 
tillegg av hvilken innvirkning den løpende kraft

innmating fra vindkraftverket har på energitapet som 

oppstår ved krafttransport. Ettersom vindkraftverk 

vanligvis blir lokalisert langt ute i nettet, vil vindkraft 

ofte kunne redusere energitapet og medføre at energi

leddet blir negativt. Dette gjelder først og fremst i 

områder med lite produksjon sett i forhold til forbru

ket, i såkalte underskuddsområder. 

Da det er få vindkraftverk i Norge i dag, er det knyttet 

en del usild<erhet til størrelser på energileddet. NVE 

har likevel grunn til å tro at dette leddet kan variere 

mellom + 2 og - 4 øre/kWh avhengig av taps

forholdene i nettet. 

Det er den lokale netteiers plikt å fastsette et energi

ledd som i størst mulig grad samsvarer med den 

faktiske tapskostnaden (energitap i % x kraftpris). 

Fastledd 

Tariffens effektledd avhenger avvindkraftverkets 

påstemplede generatorytelse (maksimale effektytelse). 
Gjeldende sats for 1998 er kr 39 per kW/år. F.eks. vil en 

vindpark med samlet generatorytelse på 2 500 kW 

betale et fastledd på kr 97500. Med en årlig brukstid 

på 3000 timer tilsvarer dette en kostnad på 1,3 øre/ 
kWh. 

Samlet tariff 

Dersom vindkraften har en tilstreld<elig god innvirk

ning på nettapet, kan summen avenergiledd og 

effektledd innebære atvindkraftprodusenten får betalt 

over nettariffen for å mate inn kraft på nettet. 

13 1 



. 14 

Vindressurser og lokalisering 
av vindkraftverk 

Vindressurser 
Vindressursene er helt avgjørende for produksjon og 
lønnsomhet for vindkraft. Fordi produksjonen øker 
med tredje potens av økningen i vindstyrke, vil selv 

små endringer i vindressurser bety mye. Produksjon 
og lønnsomhet avtar drastisk når vindforholdene blir 
dårligere. Dette betyr videre at utbygging der det 
ild<e er gode vindforhold, gir behov for mange flere 
vindparker og dermed større totale miljøvirkninger 

ved et gitt produksjonmål. Vindforholdene må altså 

prioriteres ved vurdering av lokalisering. Andre fakto-

Vindmøller i drift. Foto: Steinar Johansen 

rer som nettilknytning, miljøforhold osv, vil deretter 
komme inn og ytterligere begrense hvilke områder som 
er aktuelle for vindkraft. 

Årsmiddelvind er den viktigste indikator på vind
ressursene. Langs kysten er denne ofte i området 6 til 
8 m/sek, men de lokale variasjoner kan være store. 
Fordeling over året har også betydning for mulig 
kraftproduksjon, men denne varierer mindre mel

lom ulike lokaliteter. 

Det blåser som regel betydelig mer i vinterhalvåret 
enn i sommerhalvåret, og vindfordelingen over året 
viser normalt en topp midtvinters. Vindfordelingen 

er derfor generelt godt tilpasset det alminnelige energi

forbruket over året. På den andre side kan det være 
vindstille de kaldeste dagene midt på vinteren, slik at 
en alltid må ha en alternativ forsyning som kan deld<e 

hele kraftbehovet. 

Vindforholdene kan variere mye over relativt små 

avstander. Det blåser mest der det er store, åpne 
flater og lite motstand i overflaten, f eks over større 
sjø- eller vannflater. Vinden bremses opp av terreng
formasjoner, bygninger og vegetasjon, både om disse 

hindringene - relatert til al<tuell vindretning - ligger 
foran og bak målepunktet (vindmøllene). På den 
andre side akselereres vinden i betydelig grad over 

bald<etopper, og det kan ofte blåse mer her enn like 

ved sjøkanten. Turbulens kan redusere muligheten 
til å bruke vindenergien effektivt. I tillegg fører 
turbulens til økt slitasje på vindmøllene. 

Vindstyrken øker også med høyden over bald<en, slik 
at høye vindmøller normalt utnytter mer vind. 

Lokaliteter som ligger noen hundre meter over havet 
vil også normalt ha bedre vindressurser enn flate 

områder ved havnivå. 

De store lokale variasjoner gjør at utbyggeren nor
malt må måle vind i det aktuelle området for vind

møller. Slike målinger er viktig både for verifisering 
av vindressursene og for å finne de beste steder for 
nøyaktig plassering av vindmøller. Der en vindpark 



planlegges nært et langtids m ålepunkt for vind, er det 

mulig ved hjelp av dataprogrammer å beregne vind

fordeling innen parken. Ved noe avstand fra målepunkt 

eller ved betydelige terrengvariasj oner i området, vil det 

imidlertid fordres en egen vind måling. 

Vindfordelingen i Norge slik den framgår av meteoro

logiske observasjoner, viser mest vind i en stripe 

langs kysten, fra Lindesnes til Russland. Også vestre 

del av høyfjellene har betydelige vindressurser, men i 

første omgang er disse områdene vurdert som 

mindre aktuelle for vindkraft ut fra ønsket om å 
bevare lite berørte naturområder. 

De områdene som særlig undersøkes av potensielle 

utbyggere, og som vil prioriteres ved videre vindkart

legging, er kyststripen fra Lindesnes og nordover. 

Men det kan utvikles gode vindkraftprosjekter også 
utenom disse områdene. 

Overordnet vindkraftplanlegging 
Med den økte interesse for vindkraft er det fra mange 

hold reist spørsmål om behov for en overordnet plan 

for vindkraftutbygging. Denne er tenkt utarbeidet av 

sentrale eller regionale myndigheter, og skal brukes 

til å styre lokalisering av enkeltprosjekter til arealer 

der anleggene medfører minst ulemper. 

Behovet for en viss overordnet styring med vindkraft

utbyggingen er åpenbart tilstede. Danmarks erfarin

ger med små utbyggere, mye økonomisk støtte og 

kun lokal godkjenning er: Lite produksjon per areal

enhet, vindkraftverk der det er lite vind, høye pro

duksjonskostnader og betydelige miljøvirkninger per 

produsert mengde kraft. 

Et opplegg for overordnet styring i Norge bør imidler

tid etter NVEs vurdering ta utgangspunkt i følgende 

forhold: 

1. Det er de lokale vindressurser som er den viktigste 

faktor ved planlegging av arealer for vindkraft. 

2. Vindressursene er per i dag (1998) i liten grad 

kartlagt på et nivå som gir grunnlag for konkret 

planlegging. 

3. Tilgjengelige arealer for vindkraft med moderat 

behov for nye kraftledninger og veier, er deretter 

sentrale kriterier for lokalisering av vindkraft. 

4. Når en har funnet hvilke arealer som ut fra disse 

kriterier egner seg for vindkraft, kan en undersøke 

miljøkonsekvenser i det enkelte tilfelle og eventu

elt kutte ut de arealer der konsekvensene vurderes 

som uakseptable. 

Vindmålemast innen Statkrafts planområde i Fræna. Fot o: Siv Sannem, NVE 

Hvis man kan finne hvilke arealer som ut fra rene vind

og kostnadshensyn positivt er egnet for vindkraft, er 

man kommet langt i en overordnet planlegging. 

Deretter kan man bruke tilgjengelige kunnskaper om 

arealbruk og verneverdier til å gj øre en negativ avgrens

ning: Hvilke arealer bør unngås? Dette kan gj øres i et 

mer omfattende planarbeid eller først ved konsesj ons

behandling av konkrete prosjekter. NVE vil anbefale at 

kommunale eller fYlkeskommunale instanser som 

ønsker å arbeide videre med kartlegging i forhold til 

vindkraft, i første omgang kartlegger vind ressursene i 

sitt området. 

Den vindkartleggingen som er gjort på nasjonalt nivå 

er basert på meteorologiske observasjoner. Dette er et 

utgangspunkt for ressursvurderinger, men målingene 

kan kun benyttes for området nær målestasjonen. En 

del utbyggere har på basis av disse observasjonene og 

studier av kart og annet materiale for hele kysten, valgt 

ut noen områder for videre detaljert vindkartlegging. 

Andre som vurderer å bygge ut vindkraft, setter imidler

tid grenser i forhold til utpluld<ing av aktuelle områder. 

Utbyggere kan ta utgangspunkt i arealer de selveier 

eller kun vurdere egen kommune, og sette igang vind

målinger ut fra dette. Dette gir ikke nødvendigvis 

optimale løsninger. 
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NVE ser det som ønskelig med en vindkartlegging av 
Norskekysten på et midlere nivå. Å kartlegge hele 
kysten så nøyaktig at opplysningene kan brukes 
direkte for utforming av konkrete prosjekter, krever 
mange nye målestasjoner og vil være urimelig 

kostbart. På den andre side gir ikke dagens meteoro

logiske data noe entydig utgangspunkt for utvelging av 
områder for videre vindkraftplanlegging. Både ut fra 
ønsket om et overordnet grep på videre vind

kraftutbygging og ut fra ønsket om å tilrettelegge 
bedre for potensielle utbyggere, er det derfor ønske
lig med kartlegging på et midlere nivå. NVE har satt 
i gang et forprosjekt for å se hvordan en slik kartleg
ging kan gjennomføres. Med en kartlegging på 

midlere nivå vil en ha tatt første skritt mot en 
oversiktsplan. Enkelte fYlker arbeider også med slik 
vindkartlegging . 

For å sikre en optimal vindkraftutbygging, bør det 
utvildes retningsgivende minimumsgrenser for 
vindressurser. Er årsmiddelvinden under en gitt 
grense, bør konsesjon normalt ikke gis. En videre 
vindkartlegging vil gi et bedre faglig grunnlag for å 
sette en slik grense. 

Ved konsesjonssøknader som kommer før et slikt 

kartgrunnlag er på plass, vil det med hensyn til 
vindressursene måtte legges vekt på to forhold: At 
utbygger ild<e er for "nærsynt" ved utvelgelse av 

områder, men har vurdert flere lokaliseringer, og at 
det blir foretatt tilstreld<elige vind målinger som 
verifikasjon for vindressursene lokalt. Det vil være 
den enkelte utbyggers oppgave å foreta detaljert 

vindmåling i den enkelte potensielle vindpark med 
sikte på verifisering avvinddata og detaljutforming av 

anlegget. 

Gjennomføring av totale vindkraftplaner for hele 
kysten av Norge kan være nyttig, men vil være svært 
tid- og kostnadskrevende. Stilles det i tillegg krav om 
at slike planer skal foreligge før det kan gis konsesjon 
til enkeltprosjekter, vil det bety betydelig utsettelse 
av realiseringen av antatt miljøvennlig vindkraft. 

Det er mulig med en sterk styring av vindkraftutbyg
gingen uten totalplaner. Avgjørende er at berørte 

myndigheter og andre høringsinstanser har ldare 
tanker om hvordan en vil prioritere mye vindkraft 

kontra få miljøvirkninger, og om hvilke miljøhensyn 
som bør prioriteres. Hvor langt det er hensiktsmessig 

å gå i overordnet planlegging må vurderes framover 
ut fra de erfaringer som vinnes. 



Mi Ijøkonsekvenser 

Vindkraft. landskap og visuelle 
forhold 
Visuelle virkninger av vindmøller 

Store vindmøller vil være blant de mest dominerende 
byggverk som til nå er utplassert i norsk landskap. 

Dette vil være tilfelle ikke minst i de åpne og lite 

utbygde landskaps typene langs kysten og i fjellet, der 
det på grunn av vindforholdene er mest aktuelt å 

bygge vindkraftverk. Kontrasten mellom før og etter 

utbygging kan bli meget stor. De visuelle virkningene 

av vindmøller vil derfor nesten alltid være et av de 

viktigste temaene å få belyst på miljøsiden under 
planlegging og konsesjonsbehandling av vind

kraftverk. 

Både vind og landskap er ressurser 

En teknisk-økonomisk betraktning tilsier at det er 

viktig å utnyttet vindenergien optimalt ved å plas

sere vindmøllene slik at de produserer mest mulig. 

Av den grunn vil man søke ut de mest åpne lokalitetene 

i landskapet. Samtidig gjør dette at vindmøllene blir 

sterkt eksponert i omgivelsene. 

Landskapet må også ses på som en visuell ressurs 

som må forvaltes fornuftig og ild<e bare som areal. 
Det er viktig å unngå unødvendige ressurstap også 

når det gjelder sjeldne, sårbare og vakre landskaps

typer. 

Ressurstankegangen peker på betydningen av god 

planlegging. Av hensyn til landskapet vil det i et 

overordnet perspektiv imidlertid ild<e være noe mål å 
utnytte vindressursen lite gjennom få og små vind

møller. Effektiv utnytting på egnede plasser kan 

spare verdifulle landskap andre steder. 

På den annen side skal man heller ild<e ødelegge 

landskapet med en lite gjennomtenkt plassering og 

utforming av vindparken. Dårlige løsninger kan 

skade vindkraftens omdømme og bli til hinder for 
senere ønsker om utbygging. 

Arealer og sårbare landskaper 

Noen landskap har et helhetlig og harmonisk preg 
som kan forstyrres av inngrep. Vindparker kan være 

blant de inngrep som på mest dramatisk måte 

forryld<er bildet. Konflikt behøver ild<e bare være 

direkte inngrep i området, men må også vurderes i 

forhold til vindparkens visuelle influensområde, som 

kan være betydelig. 

Vernede naturområder 

I vernebestemmelsene for vernede områder vil det 

være forbud mot nye tekniske inngrep. For de fleste 

av disse områdene vil etablering av vindkraftverk 

være i strid med formålet for vern. Hvis det likevel 

skulle bli fremmet ønsker om å etablere slike anlegg 
i verneområder, må det derfor søkes om dispensasjon 

fra vernebestemmelsene. Dersom forvaltnings

myndigheten for verneområdet (vanligvis fYlkesman

nen) ild<e finner at vernebestemmelsene hjemler 

eller gir grunn til å dispensere, vil etablering av 

vindmøller kreve at vernet blir endret eller opphevet 

gjennom ny kongelig resolusjon. 

I kystsonen vil lokaliteter som tiltaket kan komme i 

berøring med gjerne være våtmark, myrer og fugler

eservater med vernestatus. Fylkesmannens miljøvern

avdeling har oversikt over slike lokaliteter. Utbyg

ging i nedbørsfeltet til vernede vassdrag etter Verne

plan I-lV bør så langt det er mulig unngås . Både 

høyfjellsvassdrag og kystvassdrag er representert i 

verneplanene. 

Inngrepsfrie naturområder 

Bygging bør unngås i villmarkspregede områder eller 

andre større områder av sammenhengende og lite 

påvirket natur. Det er ønskelig å spare slike områder 

for tekniske inngrep, herunder vindkraftverk. 

Sjeldne og mangfoldige naturtyper 
Naturtyper som er sjeldne og spesielle bør unngås. 

Eksempler på slike områder kan være artsrike eller 
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spesielle fuglelokaliteter, eller områder med særegen 

flora. Det er ofte direkte nedbygging som er trusse

len og ikke nødvendigvis den visuelle influensen. 
Men også visuell dominans fra vindmøllene kan 
utarme verdiene. 

I stortingsmelding nr. 58 (1996-97) «Miljøvernpolitikk 
for en bærekraftig utvikling» fremgår det at Regjerin
gen legger stor vekt på at den enkelte sektor og 

Il 18 kommune må unngå ytterligere inngrep i de gjen
værende sammenhengende urørte naturområdene 
og andre verdifulle områder. Med andre verdifulle 

områder menes naturområder og økosystemer som: 

a) tilhører en gruppe hensynskrevende naturtyper 
(se meldingens kap 11.3.9) 

b) er sjeldne eller unike og/eller har særlig verdi sett i 
nordisk eller internasjonal sammenheng eller er 
særlig representative for det biologiske mangfol

det i Norge 

c) har spesielle økologiske eller biologiske funk
sjoner, bl a områder som er viktige for reproduk

sjon, vandringer og vannhushold 

d) er leveområder som på annen måte er av særlig 
betydning for truede, sårbare, sjeldne eller økono

misk viktige arter og bestander 

Viktige rekreasjonsområder 

Noen landskap har også høy opplevelsesverdi ut fra 
tradisjoner og bruk, slik som områder for turgåing 
og utøvelse av andre typer friluftsliv Uakt, fiske, 
fjellklatring, båtsport osv). For noen friluftslivformål 
kan bygging bety en direkte hindring for u tøving. 

Kulturminner og kulturlandskap 

Kulturminneloven gir strenge regler for tiltak som 
kan berøre kulturminner, men også inngrep som gir 

store endringer i verdifulle kulturmiljøer. I de senere 
årene har det vært satt søkelys på kystkulturen og 
dens kvaliteter. Moderne vindkraftverk vil lett 

komme i konflikt med tradisjonelle kulturmiljøer 
rundt fiskevær og handelsplasser. Det samme gjelder 
fYr som utgjør tradisjonelle markerte landemerker 

langs kysten. Vindmøller bør lokaliseres i så stor 
avstand fra disse at de ikl<e representerer noen visuell 

dominans. 

Kulturminner fra før år 1537 og samiske kulturmin
ner eldre enn 100 år, er automatisk fredet i lov om 
kulturminner. Kulturminner og kulturmiljøer kan 

Kirken er tradisjonelt det høyeste byggverket i lokalsamfunnet, og det er 
viktig å plassere vindmøllene slik at det ikke blir visuell konkurranse. Et 
eksempel fra Danmark som viser hvor uheldig en slik situasjon kan være. 
(Miljøministeriet: Vindmøller i kommuneplanlægningenl 

også fredes ved vedtak etter kulturminneloven. Fred
ning kan omfatte bla bygninger, anlegg, parker, offent
lige minnesmerker, områder rund t et fredet kultur
minne eller kulturmiljøer. Eldre tiders kulturminner i 
form av boplasser, graver, fangstanlegg med mer finnes 

både i kystområder og fjellområder. Disse må kartleg

ges og nedbygging og uheldig influens bør unngås. 

Riksantikvaren har utarbeidet en plan for vern av 

faste kulturminner langs kysten, jf Riksantikvarens 
notat 2-1992. Mange av disse er/vil bli fulgt opp ved 
fredning etter lov om kulturminner, mens noen 
anbefales ivaretatt gjennom plan- og bygningsloven. 

En rekl<e fYr er fredet eller foreslått fredet som 
oppfølging av Verneplan for tyrstasjoner 1997. Et lite 

utvalg av verdifulle kulturlandskap er registrert i 
nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i 
rapporten «Verdifulle kulturlandskap i Norge» MD/ 
DN 1994. Fylkeskommunens kulturminne
forvaltning og Samisk kulturminneråd kan gi opplys
ninger om områder og objekter i sine områder. 

Ild<e alt kulturmiljø kan forbli urørt dersom vind
ressursen skal kunne utnyttes. Kultur innebærer 

dessuten endring i omgivelsene, og ut fra en synsvin
kel kan også utplassering av vindmøller ses på som et 
ledd i denne endringsprosessen. Det er derfor viktig å 
gjøre en konkret vurdering av konfliktens omfang og 

betydning fra sak til sak. 

Kystlinjen 

Ut fra produksjonshensyn kan det være ønskelig å 
plassere vindmøllene langt ut mot kystlinjen fordi 
det blåser stabilt og mye der. Kystlinjen er samtidig 
en følsom sone, både økologisk og visuelt. Av den 
grunn vil det normalt utløse betydelige konflikter å 
oppføre vindmøller helt ut mot kystlinjen. Videre bør 
det tas særlige hensyn for vindmøller som plasseres i 

det ytre kystbeltet. 



Byggeforbudet i 100-metersbeltet i plan- og bygnings

lovens § 17-2, omfatter også etablering av vind

kraftverk. Unntatt er anlegg som inngår i godkjent 

reguleringsplan eller arealdel av kommuneplan, eller 

kan anses som nødvendig kraftanlegg jfr § 17-2 tredje 

ledd nr.l. 

Snaufjellet og lavalpine soner 

Det skal utvises stor varsomhet med å lokalisere 

vindparker til lite berørte områder i høyfjellet og i 

den lavalpine sonen i overgangen mellom snaufjell 

og skog. Landskapet er sårbart både visuelt og økolo
gisk, og det skal generelt utvises stor forsiktighet 

med å introdusere tekniske inngrep i slike områder. 
I fjellområder er beitelandskap og setergrender 

eksempler på kulturmiljøer fra nyere tid som vind

kraftverk kan komme i konflikt med. 

Synlighet i landskapet 
Det er viktig at det utarbeides en landskapsanalyse 

som grunnlag for lokalisering av vindmøller. Vind

kraftverket bør synliggjøres fra ulike steder i omgivel

sene, gjerne i form av fotomontasjer. Alternative 

plasseringer og justeringer av planene bør utredes. 

Vindmøller og terrengtyper 

De fleste vindmøller som er reist rundt om i verden 

til nå, står i flatt lende. Der det er store, flate områ

der, er det forholdsvis enkelt å plassere vindmøller 

slik at de står i et mønster, og synligheten i omgivel

sene vil ild<e variere så mye med hvor man betrakter 
vindmøllene fra . 

Mange vindutsatte områder i Norge er flate, f.eks. i 

øygard ene og det ytre kystlandet, men topografien kan 

være både vekslende og kupert med fjell og åsdrag 
innenfor den aller ytterste kystsonen. 

Det bør utvises stor forsiktighet dersom det skal 

lokaliseres vindmøller i kupert terreng. Det er viktige 
grunner til dette: 

• Vindmøller plassert på høye punkter i terrenget blir 
sterkt dominerende, og vil stå i silhuett mot himme

len. Langs høyder og åsdrag er det lite ønskelig med 
vindmøller som står på dominerende plasser langset

ter kammen, og vindmøllene bør treld<es tilbake fra 

horisontlinjen. 

• På grunn av høydevariasjonene vil det være 
vanskeligere å skape visuell orden i en vindpark i 

kupert lende enn i flatt lende. Jo flere vindmøller, 

jo vanskeligere er det å skape et grunnmønster 

eller en indre orden som får vindparken til å 

fremstå som et helhetlig anlegg. 

• Fremføring av anleggsveier i uveisomt terreng kan 
skape ytterligere landskapsinngrep, og det må 

stilles strenge krav til terrengtilpasningen. 

Synlighet 
Store vindmøller vil i klart vær kunne ses over 

betydelige avstander. I teorien vil synligheten bare 
være begrenset av jordoverflatens krumming, men i 

praksis er synligheten på store avstander også redu

sert av vær- og lysforhold. Foruten dette vil topografi, 

Vindmøller kan være dominerende konstruksjoner i kystlandskapet. Her fra Smøla. Foto: Siv Sannem, NVE 
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og i noe mindre grad vegetasjon i siktlinjen mellom 

betrakter og vindmølle kunne redusere synligheten. 

Om vindmøllen står høyt eller lavt i terrenget spiller 

selvfølgelig også en stor rolle. 

Visuell virkning 

Den visuelle virkningen kan inndeles i flere soner 

avhengig av avstanden mellom vindmøllene og den 

som betrakter dem. Studier foretatt på kraft

ledninger viser at virkningen naturligvis avtar med 
økende avstand, men at virkningen avtar sprangvis 

og ikke jevnt. Der disse sprangene skjer, kan vi 

antyde grenser mellom ulike soner for visuell virk

ning. 

Vindmøller er visuelt enda mer dominerende enn 

kraftledningsmaster på grunn av rotorens bevegelse. 

Graden av visuell dominans er avhengig av hvor store 

vindmøllene er, hvor mange de er, hvor tett avstand 
det er mellom dem og av bevegelsesmønsteret for 

vingene. Visuell dominans er derfor ikke en absolutt 

størrelse. Forenidet kan vi dele sonene for visuell 
virkning inn i tre: visuelt territorium, visuell 

dominanssone og visuell influenssone. 

Visuelt territorium 

Det visuelle territorium er den sonen inntil vindmøllen 

hvor vindmøllen visuelt oldruperer omgivelsene totalt. 

Innenfor denne sonen må man løfte blild<et for å fange 

inn synet av hele vindmøllen. Grensen for denne sonen 

kan settes til tre ganger høyden på vindmøllen, regnet 

fra bald<en til vingespiss på toppen. For store, moderne 

Vindkraftverket i Vikna ligger i kupert kystterreng. Foto: Helene M. Berg, NVE 

vindmøller betyr det en sone rundt vindmøllen på 200-

300 meter. 

Visuell dominanssone 

Den visuelle dominans sonen reld<er ut til den avstan

den der vindmøllen ild<e lenger fYller hele synsfeltet, 

men der også omgivelsene begynner å sette sitt preg 

på inntryld<sbildet. For vindmøller regnes denne 

sonen ut til 10-12 ganger høyden på vindmøllen, 

tilsvarende en radius på 600 -1000 meter. 

Når landskapet er åpent og flatt er det på avstand lite 

for øyet å sammenligne størrelsen på en vindmølle 
med. øyet som ser har en tendens til å narre betrak

teren til å tro at uvanlig høye gjenstander er lavere 

enn det som faktisk er tilfelle. Derfor vil de fleste 

kunne tro at en 60 m høy vindmølle sett på en viss 

avstand kanskje ild<e er særlig høyere enn en vind

mølle som er 40 m høy. 

Visuell influenssone 

Innenfor den visuelle influenssonen, som streld<er seg 

ut til dit hvor vindmøllene ild<e lenger er synlige, vil 

vindmøllene være til stede som del av landskapsbildet, 

men i avtakende grad. Opptil ca. 3 km unna vil vind
møllene prege omgivelsene en god del. På avstander 

omkring 3-6 km kan det være vanskelig å oppfatte 

vindmøllens størrelse, f.eks . om det er en stor vindmølle 

på stor avstand eller en liten vindmølle på tettere hold 

som ses. På større avstander enn ca. 6 km vil vind

møllene sjelden være særlig fremtredende. 



Flere vindmøller 
Når vindmøller plasseres sammen, øker den visuelle 

dominansen. Graden av samvirke i visuell dominans 

avhenger av flere forhold: avstanden mellom vind

møllene, orden og rytme i oppstillingen, landskaps

former og naturlige terrenghindre som begrenser 

innsynet osv. 

Avstand 
For å utnytte vindressursen optimalt, regner man 

normalt med en minsteavstand mellom hver vind

mølle i størrelsesorden fem ganger rotordiameteren. 
Derfor står store vindmøller lengre fra hverandre enn 

små. Det er både fordeler og ulemper visuelt sett ved å 

plassere vindmøllene med stor avstand. Står vind

møllene tett, oppleves disse som en kompakt gruppe 

som dominerer omgivelsene kraftig, men som også 

hører sammen på et avgrenset sted. Står de med stor 
avstand, blir inntrykket luftigere, men de dominerer 
over et større areal, og sammenhengen i gruppen kan 

løse seg opp. 
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Store eller små vindmøller? 
Hvor store er vindmøllene? 

Moderne vindkraftverk er byggverk som ruver 

vesentlig i landskapet. Utviklingen går dessuten i 

retning av at vindmøllene blir høyere. Dimensjonene 

i volum øker imidlertid ikl<e like mye som høyden 

gjør når kraftverkene blir større - de blir altså også 

relativt smekrere. 

Hva er best ut fra hensyn til landskap og visuell 

virkning - få store eller mange små vindmøller? Med 

de vindmøllestørreiser som er aktuelle i dag, vil få og 
store vindmøller være å foretreld<e. De to bildene fra 

Nøysomhets Odde i Danmark (se s. 22) illustrerer hva 

som skjer når 25 ca. 30 m høye vindmøller erstattes 

med seks 60 m høye vindmøller. Energiproduksjonen 
blir i sistnevnte tilfelle faktisk halvannen gang så stor 

som i førstnevnte på samme areal. Selv om hver enkelt 
av de største vindmøllene blir dominerende, blir 

helhetsinntrykl<et roligere. 

GiJrd ng a/Ie ca. 1700 m 

<,; (bot ciOOQQ' 

Skov ca. 2700 m Gdrd og all" ca. 3700 /Il 

Skov ca. 2200 m 
Skav Ca. 3200 m 

~~==±+± 

Skov ca. 2200 m 
Skov ca. 3200 ni 
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En gruppe 1,5 MW og 600 kW vindmøller 
sett fra 2, 4, 6 og 10 km avstand. 
(Miljoministeriet: Opstilling af store 
vindmøller i det åbne land). 



Orden og rytme 

Vindmøllene på det første bildet gir et rotete inntrykk. 

De mange vindmøllene gir ikke øyet hvile. Det er 
vanskelig å oppfatte at de er satt opp etter et gjennom

tenkt mønster, selv om dette faktisk er tilfelle. For å 

oppfatte at vindmøller står på rekker, må man stå i 

riktig vinkel i forhold til oppstillings mønsteret. 

Når man ser på situasjonen med seks store vindmøl

ler i bilde nummer to, blir mønsteret enldere fordi 

vindmøllene blir færre. Det er da også mulig å 

oppfatte en jevn avstandsrytme mellom vindmøllene. 

Store vindmøller virker roligere også av andre grunner. 

Hastigheten ytterst på vingespissen er nemlig den 

samme for både store og små vindmøller. Derfor roterer 
vindmøllebladene roligere og langsommere j o større 

vindmøllen er: 

Visuelle avskjermingstiltak 

Det er uaktuelt å avbøte visuelle ulemper med 

skjermingstiltak i området der vindmøllene står. 

Dessuten vil virkningen bli illusorisk - vindmøllene 

vil stild<e langt opp over tresjiktet. 

25 stykker 450 kW vindmøller. De nærmeste vindmøllene ses på en avstand av 1,8 km. De lengst børte 4 km. Nøjsømheds Odde, Danmark 
(Miljøministeriet: Opstilling af støre vindmøller i det åbne land) 

450 kW·vindmøllene er erstattet av 6 stykker 1,5 MW vindmøller søm prøduserer 1 1/2 gang så mye energi. 
Foto: Miljoministeriet: Opstilling af store vindmøller i det åbne land 



Illustrasjonen viser storreisen på en 1,5 MW vindmølle sammenlignet med en ca. 30 meter høy 300/420 kV kraftledningsmast og Oslo rådhus. 
Det bør fremgå av dette at vindmøller sprenger rammene for kjente menneskeskapte størrelser i norske landskap. Fotomontasje: Rune Stubrud, NVE 

En naturlig avskjermet plassering vil være viktigste 

virkemiddel i så måte, f.eks. på et platå som ligger litt 

nedsenket i forhold til omgivelsene dersom vindforhol

dene likevel er akseptable. Det vil gi bedre forankring i 

landskapet selv om vindmøllene stikker opp over 

horisontlinjen. 

Lokal skjerming ved boliger er mulig, men sjeldent et 

fornuftig tiltak. 

I Danmark er det krav om minsteavstander fra nær

meste vindmølle til bolig og til vei: 

• minst 350 m fra bolig 

• minst 300 m fra riks- og fYlkesvei 

• minst 150 m fra kommunal vei 

Foreløpig er det ikke stilt tilsvarende krav i Norge, men 

behovet for avstandskravvil bli vurdert. 

Avstand og mønster 
Oppstillingsmønstre 
Oppstillingsmønsteret må være så enkelt og fattbart 

som mulig. Vanligvis vil det bety at: 

• Vindmøllene har lik innbyrdes avstand 

• Ved flere rekker skal de være parallelle 
• Vindmøllene i en vind park skal stå samlet nok til at 

de oppfattes som en samlet gruppe. 

I flatt terreng er dette et greit prinsipp, men i kupert 

terreng kan mønsteret bli urolig hvis vindmøllene står 

på vidt ulike høyder. Når høydeforskjellene er små, 

betyr ikke dette så mye. 

Er det stor høydevariasjon, bør følgende prinsipper 

etterstrebes: 

• plassering på samme høydekote 

• plasseringen følger linjer i landskapet 

Det kan i noen tilfeller være riktig å løse opp grup

pen ved å fravike krav om parallellitet og lik reld<e

avstand. 

Avstand mellom vindparker 
Nye og gamle vindparker bør ikke gli over i hverandre. 

Det kan skape visuelt kaos med blanding av dimensjo

ner og mønstre. Det er viktig med «pusterom», og at 

vindmøllene har en Idar identifikasjon til en gruppe. 

Som regel bør det være en buffersone mellom vind
parker. Derved unngår man også en situasjon der krav 

om utseendemessig likhet med bestående vindmøller 

blir til hinder for å reise nye og moderne vindmøller i 

en vindpark som ligger i nærheten til en eksisterende. 

Form og farge på vindmøller 
Krav til formgivingen 
De moderne vindmøllene har en enkel form som 

tydelig gj enspeiler funksj onen den de har: 

vindmøllevinger som roteres av vinden for å skape 
energi, en vindmøllehatt som rommer maskineriet og 

et tårn som løfter konstruksjonen til værs. Det er ild<e 
store forslqeller mellom ulike fabrikater. 

De fleste finner den rene og enlde formen tiltalende. 

Det kan likevel være grunn til å stille noen krav til 

detaljene. 
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Vingene 

De fleste store vindmøller er idag trebladede. Det 

finnes noen tobladede vindmøller, men disse er i 

fåtall. I danske fagmiljøer er den vanligste oppfatnin

gen at trebladede vindmøller er mest harmoniske. De 

tre bladene balanserer hverandre bra visuelt sett. 

Vindmøllehatten/maskinhuset 
Noen fabrikater har en mer kantete form på 

vindmøllehatten enn andre. Stort sett fremstår de som 

har noe avrundede former som mer elegante. Dette er 

likevel detaljer som ild<e er vitale. 

Tårnet 

De fleste moderne vindmøller har rørtårn av stål. Det 

har også blitt reist vindmøller med tårn i fagverk 
(stål) eller betong. Rørtårn gir vindmøllen en ren og 

solid form som gir en visuell forankring - den synes 

«å stå støtt». Slike tårn vil estetisk være å foretreld<e . 

Balanse i konstruksjonen 

Moderne vindmøller har nesten uten unntak samme 

tårnhøyde som diameter på rotoren. Dette er et godt 

prinsipp som gir riktige proporsjoner mellom tårn 

og vinger. Hvis tårnet blir for lavt i forhold til roto
ren, blir konstruksjonen visuelt tung. Der vingene er 
små i forhold til tårnet. bli inntryld<et lett puslete. 

Farge 

Vindmøller rager til værs og vil ofte bli sett mot en 

himmelbakgrunn. Jo nærmere vindmøllen man står, 

dess mer vil dette være tilfelle. Mot denne bakgrun

nen vil lyse farger gi minst kontrast. Det har dessuten 
utviklet seg en tradisjon og et symbolspråk der nyere 

vindmøller er hvite eller lysegrå. Det skal gode 

grunner til for å fravike dette. Vindmøllene vil være 

så dominerende innslag i landskapet at det bør 

tilstrebes letthet i fargeuttryld<et. 

Om vindmøllene skal være helt hvite eller lys grå er 

det ulike oppfatninger om. Hvite vindmøller vil for 

eksempel gi økt kontrast mot en bakgrunn av åser og 

fjell . På den annen side vil noen si at hvitt gir et mer 

rendyrket fargeuttrykk. 

I de fleste situasjoner vil det bli lagt stor vekt på å 

dempe kontraster. Fremover vil både hvite og lysegrå 

farger bli vurdert som aktuelle valg, og det kan settes 

vilkår til fargebruken i konsesjonene. Reldame på 

vindmøllene 

Vindmøllene skal ild<e fungere som reldamestolper, 

hverken for vindmølleprod us enten eller for andre. 

NVE vil i konsesj onsvilkårene stille betingelser hvor 

merking i form av logo og reldame, ikke tillates verken 

på tårnet eller maskinhuset. 

Refleksblink og skyggekasting 
Reflekser fra vindmøllevinger 

Vindmøllevingene må ha en glatt overflate for å 

produsere optimalt og for å avvise smuss. De blanke 

vingene kan derfor gi blink når sollyset reflekteres. Å 

matte ned vingene er lite ønskelig med tanke på 

energiproduskjonen, men i løpet av det første året 

skjer det en naturlig halvering av refleksvirkningen. I 
praksis kan man gå ut fra at refleksblink er et lite 

problem i forhold til eventuelt nærliggende bebygg

else. 

Skygger fra vindmøllevinger 

Når solen skinner samtidig som det blåser, vil vin

gene kaste roterende skygge mot de nære omgivel

sene. Nære naboer vil kunne oppleve slike gjentatte 

skyggeglimt gjennom vinduer eller på uteoppholds

arealer som sjenerende. Problemets omfang avhen

ger først og fremst av tre ting: himmelretning, 

avstand og topografi mellom vindmøllen og huset. 

Hvis minsteavstanden mellom vindmølle og hus er 
minst 6 ganger rotordiameteren, vil skyggekasting 

sjeldent være et problem. Dette samsvarer godt med 

aktuelle støykrav. 

Det er utarbeidet dataprogrammer som kan beregne 

skyggevirkningene fra vindmøller. På denne basis 
kan det utarbeides diagram som angir årstid , tids

rom på døgnet og varighet av skyggevirkning på 

aktuelle nabohus. Det kan også skrives ut «skygge

kalendere» for hvert hus. 

Alt i alt er det under norske forhold trolig få situa

sjoner der skyggekasting mot nabohus kan bli et 

problem. 

I teorien kunne man også tenke seg at roterende 

skygger på veibanen skaper forstyrrelser i et trafild<

bilde. Det finnes ild<e dokumentasjon på dette 

området. men dersom man overholder avstands

kravene som nevnt tidligere, er det liten grunn til å 

tro at dette vil være opphav til konflikt. 



Støy fra vindmøller 
Hva slags støy lager vindmøller? 

Vindmøller i drift vil medføre noe støy. Støyen 
oppstår som vingesus og som maskinstøy fra gir og 
generator. Den ledes gjennom luften og til en viss 
grad gjennom vindmøllens tårn. Vingesuset gir en 
vislende lyd, mens maskinstøyen kan anes som svak 

dur. 

Støyen kan begrenses ved å lydisolere maskinhuset 
og å montere komponentene slik at støyen i minst 

mulig grad spres gjennom konstruksjonen. 

Vislelyden oppstår når vingen passerer tårnet og det 
blir et undertryld< bak rotorbladet. Dreiebevegelsene 
når rotoren/vingene rettes opp mot vinden skaper 
også noe støy. 

I Danmark omfatter ordningen med typegodkjenning 
av vindmøller også støykrav. Disse kravene er i harmoni 
med norske retningslinjer. 

Hvor mye støyer vindmøller? 

Sammenlignet med f.eks. trafild<støy vil støynivået 

fra vindmøller være lavt. 40 meter fra en vindmølle 
vil et typisk støynivå ligge på 50 - 60 dB(A) - omtrent 
samme nivå som en vanlig samtale. Ved et hus i en 

avstand på 500 m fra vindmøllen vil støynivået være 

nede i 25-35 dB(A) når vinden blåser fra vindmøllen 
mot huset. Ti vindmøller vil ved slike forhold gi et 
støynivå på 35-45 dB(A). Dersom vinden blåser i 
motsatt retning, vil støynivået være nede i 10 dB(A), 
som tilsvarer støyen fra rasling i bladverk. 

Vindretningen har altså svært mye å si for støynivået. 
På den annen side vil mer vind øke bakgrunnsstøyen, 
og ved vindhastigheter større enn 8 sekundmeter 
(lett til frisk bris) vil vindstøyen i seg selv være 

sterkere enn støyen fra vindmøllen. 

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har satt retningsgi
vende grenser for industristøy ved natt-, kveld- og 
dagsituasjon. Anbefalte grenser ved nærmeste 
bolighus er: 
natt: 
kveld: 
dag: 

40dB(A) 
45dB(A) 

50dB(A) 

I områder som benyttes til hyttebebyggelse, 

rekreasjonsformål eller sykehus/sykehjem, er gren
sene senket til 35 dB(A) på kvelds- og nattetid. 

Støynivå i db (A) 
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Avstand fra vindmøllen i meter 
Eksempel som viser hvordan støyen avtar når avstanden til en vindmølle 
øker (Danmarks Vindmølleforening: Fakta om Vindenergi) 

Avstand til nabobebyggelse 

Ut fra vindmøllens kildestøy kan minimumsavstand til 
nabobebyggelse beregnes. Det finnes i dag gode 
beregningsprogrammer som enkelt kan gjøre dette. 

vindmolle like ved 

" • • • Jetfly på 100 m avstand 

.~-----=--=----
Il 
• trafikkstøy 

•

r------- - -----'-

industristøy 

"" •• ,--=~ ""-- ,_ alminnelig tale 

Il SFTs retningslinjer 
for stoy ved bolig • ------. hvisking 

vindmølle på 300 m .---------~ 
avstand 

Il høreterskel 

• Figuren viser en skala over stoynivåer ved kjente lydkilder i forhold til 
vindkraft. Opplysninger fra Danmarks Vindmølleforening: Fakta om 
Vindenergi 

For de vindmøller som er på markedet i dag, vil minste

avstand for mellomstore vindmøller (mellom 150 -750 
kW effekt) ligge på mellom 100 -200 meter, og for store 

vindmøller (mer enn 1 MW effekt) på 200 -300 meter. 

Som en enkel tommelfingerregel kan man si at en 
vindmølle bør ha en minimumsavstand til nærmeste 
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nabo på seks ganger vindmøllens rotordiameter. Se 
også tidligere avsnitt om avstander og skyggekasting. 
Avstander til nærmeste bebyggelse må imidlertid 
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 

I de beste områdene for lokalisering av vindkraftverk i 
Norge bor det jevnt over få mennesker, og bosettings
strukturen er ofte spredt. Det bør derfor være mulig å 
finne egnede lokaliteter som ild<e gir støynivåer som 

overstiger anbefalte grenseverdier . 

Støyhensyn er også blant de forhold som taler for å 
være varsom med å reise vindmøller i eller nær områ

der med høy befolkningstetthet i form av byer og 
tettbebyggelse. Dette gjelder også nær andre typer 
bebyggelse f. eks. bygg tilknyttet kontorer og annen 
næringsvirksomhet. 

Noen områder og funksjoner må regnes som mer 
støyfølsomme enn andre. Foruten boliger kan nevnes 
f.eks . pleieinstitusjoner, kirkegårder, hytter, camping
plasser og fril uftsområder. Ved planlegging av vind

parker bør det derfor også tas hensyn til slike områder. 

Bosettingen er sparsom i de karrige og værharde 
områdene langs Norskekysten, der det ligger best til 

rette for å lokalisere vindkraftverk. Støyproblemer fra 
vindkraft bør det derfor være mulig å unngå. 

Vindmøllers virkning på fugler 
Det er gjort en del studier og undersøkelser i blant 
annet Danmark, Nederland og USA. Disse landene 
har til dels en annen fuglefauna enn oss, men konldu

sjonene fra disse studiene synes langt på vei å være 
gyldige også for norske forhold. 
De virkninger vindmøller kan tenkes å ha på fugler, 
kan deles inn i tre: 

• kollisjon med vindmøller 
• forstyrrelses- og skremselseffekt 
• nedbygging og forringelse av biotoper 

Fare for fuglekollisjoner? 
De fleste undersøkelser konlduderer med at faren for 
fuglekollisjoner er liten. Visse rovfuglarter under 
næringssøk i områder hvor det finnes vindmøller, kan 
imidlertid være utsatt for økt risiko for å kollidere med 
vindmøllene. Der vindmøller plasseres på lokaliteter 
med større konsentrasjoner av treld<fugler, kan det 
oppstå kollisjonsproblemer. Også i disse tilfellene er det 

imidlertid et begrenset antall fugl som kolliderer. 

Man skulle umiddelbart tro at fuglene løper størst 

risiko for å kollidere med de roterende vindmølle

vingene, men på store vindmøller er rotasjonen så 
langsom at de fleste fugler unngår faren og er i stand 

til å tilpasse seg dette. I noen få tilfelle fanges fu
glene av turbulensen, men dette forekommer ild<e 
ofte. Observasjoner synes å peke i retning av at 
kollisjoner med tårnet skjer omtrent like hyppig som 
med vindmøllevingene. Her synes det som om 

gittermaster og bardunerte vindmøller gir økt 
kollisjonsfare i forhold til massive ståltårn uten støtte

konstruksjoner. 

Avstanden t il næ rliggende bebyggelse er en vikt ig faktor ved lokalisering. Her fra Vikna Foto: Siv Sannem, NVE. 



Tegningen illustrerer en vanlig myte om vindmøller og fugl. 
I virkeligheten går vingene relativt sakte rundt 

Størrelsen på vindmøllen synes å ha lite å si . Ingenting 
tyder på at kollisjonsfaren øker med høyden og størrel
sen på rotordiameteren. Slik sett blir kollisjonsproble

mer per produsert energienhet mindre jo større vind
møllen er. 

Kollisjonsfaren kan i stor grad være avhengig av 
skiftende vær i form av tåke, dårlig sikt og sterk vind. 

Trekkende arter om høsten som går lavt og over brei 
front langs norskekysten om natten, kan også under 

spesielle forhold være utsatt. Det er lite som tyder på 
at store og langsomt manøvrerende fugler som 
traner og svaner er mer utsatt enn andre. Det kan 
skyldes at de er dagaktive arter, og ser vindmøllen bedre 
når de er aktive. Rovfugler somjakter på byttedyr under 
dårlige lysforhold kan tenkes å være mer utsatte enn 
andre, men grunnlaget for å trekke ldare konldusjoner 
om dette er spinkelt. 

De studier som har vært gjennomført peker i retning 
av at fugler løper større risiko for å kollidere med 
kraftledningene som mater ut strømmen, enn med 

selve vindmøllene. Dette gjelder særlig der lednings
spenn krysser våger og sund. Innen selve vind parken 
vil det normalt være jordkabel. 

Kan vindmøller forstyrre eller skremme fugler? 
Materialet er enda mer sparsomt her enn når det 

gjelder kollisjonsfare. Det skjelnes mellom forstyrrelser 
ved helddng, rasting og trelde 

Hekking og forstyrrelser 

I de fleste undersøkelser og for de aller fleste arters 
vedkommende konlduderes det med at forstyrrelsene 
for held<efugl er li ten. Ender, ærfugl, vadefugl og 

spurvefugl synes ild<e å la seg påvirke i synderlig grad. 
Noen danske undersøkelser tyder på at viper, som er 

svært stedbundne held<efugler, slutter å bruke arealer 
tett inntil vindmøller (opptil 200 m) som hekkeplasser. 

Virkninger på fugl som raster 
En del arter, som f.eks. gjess, svaner, ender og vadefugl, 

synes å reagere negativt på vindmøller når de hviler 
eller spiser. Andre arter, som f.eks. måker og kråkefugl, 
synes bare i liten grad å la seg forstyrre . Arealet som 

unnvikes synes å øke med størrelsen på vindmøllene. 
Det har vært registert virkninger på opptil 800 m rundt 
en 1 MW vindmølle. Innenfor 250 m fra vindmøllen 
faller rasteaktivitetene gjerne betydelig. 

For flere arters vedkommende sIger det også en gradvis 
tilvenning, men arealer tett inntil vindmøllen synes å 

bli varig mindre brukt enn tidligere, i hvert fall for 
noen arters vedkommende. 

Virkninger på trekkende fugl 

Observasjoner tyder på at treld<ende fugl i liten grad 
lar seg affisere av vindmøllene, men at avstanden 

mellom dem og retningen og mønsteret til vindparken 
kan ha betydning. Med avstander på over 150 m mel
lom vindmøllene synes barrierevirkningen å være liten. 

Hvis imidlertid mange vindmøller står forholdsvis tett 
sammen på tvers av fuglenes treidaute, kan vind
møllene komme til å danne en «mur» som fuglene flyr 

rundt. 

Ferdsel i vindparkene 

Vindmøllene vil treld<e mer folk til området. Dette vil 
kunne skape forstyrrelse for fuglelivet. 

Nedbygging av fuglebiotoper 
Foruten de indirekte virlmingene i form av forstyrrelser, 
kan vindmøller også medføre direkte fYsisk nedbygging 

av held<eplasser og bei teområder. Selve vindmøllen 
opptar imidlertid lite areal, og de negative virlmingene 
bedømmes som små. Der det blir permanent vei
atkomst til vindmøllene, vil trolig selve veiarealet 
kunne medføre nedbygging avveI så mye areal. 



Kollisjon av f ugl mot vindmøller har vist seg å være et mindre problem enn antatt. Fra Nørrekjær Enge, Danmark Fot o: Helene M. Berg, NVE 

For noen fuglearter vil biotopene bli mindre attraktive 
enn før. Mange arter ønsker mest mulig fritt utsyn 
rundt seg slik at de kan observere rovfugl i nærheten. 

På den annen side finnes det også eksempler på at noen 
arter bygger reir inni selve vindmøllehatten hvis de kan 

komme inn i den. 

Alt i alt vurderes de negative virkningene for fugleli
vet normalt som moderate ved etablering av vind

kraftverk. Det bør likevel tas hensyn til fugl ved 
planlegging og bygging. For mange arter har kyst
beltet stor betydning som biotoper. Danmark har 
restriksjoner på å bygge vindmøller i fuglebeskytt

elsesområder. Viktige fuglebiotoper i Norge kan påvises 
av Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Dyr og planter 
Etablering av vindkraft vil som for andre byggverk, 
kunne ha innvirkning på ulike dyrearter. Utover 
forstyrrelse i anleggsfasen antas virkningene normalt 

å være små. Ved eventuelle forekomster av spesielle 
arter som lett forstyrres , bør mulige virkninger 

utredes. Vindkraftverk kan unntaksvis gi noen 
ulemper for reindrift, men problemet anses som 
moderat. NVE deltar sammen med Direktoratet for 
naturforvaltning med flere i et prosjekt som har til 

hensikt å kartlegge hvordan reinsdyr eventuelt 
påvirkes av kraftledninger og vindmøller. Arealer som 
direkte nedbygges til fundamenter, veier og riggplasser 

bør unngå å berøre områder med forekomster av 
sjeldne plantearter. Nærhet mellom sjeldne planter og 
vindmøller vil neppe ødelegge forekomstene, men kan 
redusere folks opplevelse av dem. Se også avsnittet om 

sjeldne og mangfoldige naturtyper. 

Vindmøller og livsløpstandard 
Levetid 

Den teknologiske utviklingen er rask for vår tids 

vindmøller. Både i dimensjoner og ytelse har vind
mølletypene endret seg mye bare på 20 år. Vind
møllene blir både større og gir mer effektiv produk
sjon. Ut fra et ressursforvaltningssynspunkt betyr det 

at myndighetene bør sikre muligheten til å utnytte 
vindenergien på stedet best mulig til enhver tid. 

NVE gir elektriske konsesj oner for en maksimal 
tidsperiode på 30 år. Noe kortere konsesjonsperiode 
for vindkraft vurderes. Når konsesjonen løper ut, vil 
det kunne avgjøres om vindmøllene fortsatt kan stå 
ved å fornye konsesjonen, om de bør rives, eller om 
de eventuelt bør erstattes med ny og mer effektiv 

teknologi. 

Fornybarhet og gjenvinning 

Vindkraft fremheves ofte positivt fordi den betraktes 
som en fornybar energikilde. Det tenkes da oftest på 
selve vinden som ressurs . 
I tillegg er det tre forhold som bør sikres for at vind

kraften fullt ut kan kalles fornybar: 

Vindmøllers energibalanse 

En vindmølle med normal levetid vil produsere i 
størrelsesorden 80 ganger mer energi enn det som 
medgår i tilvirlmingen, og har altså en positiv energi
balanse. 

Gj envinnbarhet 
Vindmøllens komponenter vil i stor grad kunne gjen

vinnes. Det bør likevel foretas en kritisk vurdering av 



materialbruk og -typer for å sikre at man velger de 

løsninger som best ivaretar ønsket om gjenvinnbarhet. 

Tilbakeføring til naturtilstand 
Når vindmøllen har levet ut sin tilmålte tid, er det i 

utgangspunktet i stor grad mulig å slette sporene i 

landskapet etter den. Tårn, maskinhus og rotor kan 

lett demonteres og fjernes . 

Både selve vindmølletomten og adkomstveien vil som 

regel kunne arronderes og tilsås dersom det er 

ønskelig. I hvert fall et langt stykke på vei er det 
mulig å gjenskape en naturlik tilstand. 

Det vil være et standardvilkår i alle konsesjoner at 

anlegget skal fjernes ved konsesjonstidens utløp 

dersom det ikke blir gitt ny konsesjon. Dette kravet 

kan også omfatte fundament og veier. 

Andre miljøvirkninger 
Båndlegging av areal og ressurser 
Ved lokaliseringsvalg bør det tilstrebes å unngå 

nedbygging av dyrkingsjord og andre verdifulle 

arealressurser. En enkelt vindmølle legger ikke 

beslag på mye areal , men med et stort antall vind

møller og med permanent adkomstvei til disse , kan 

det samlede arealtapet likevel ha en viss betydning. 

Såvel jordbruk som inn- og utmarksbeite, kan drives 
tett opptil vindmøllene. Ved plassering av vind

møllene bør man like fullt søke å unngå løsninger 

som gir dårlig arrondering av eiendommer eller som 

forringer driftsforholdene i jordbruket. 

Siden det ofte ønskes at en plasserer vindmøllene i 

grenser mellom eiendommer og teiger, kan 

grunneierinteresser komme i konflikt med optimal 

utnyttelse avvindressursen, og med ønsket om å oppnå 

orden i plasseringsmønsteret. I slike tilfelle bør hensy

net til vindressursen og til visuell orden få prioritet. 

I tillegg tiljordbruksressursene er det viktig å å ta 

hensyn til eventuelle sand- og grusforekomster og 
unngå nedbygging av dem. 

Kan vindmøller forurense? 
Vindmøller betraktes ofte som forurensningsfrie. I noen 

tilfelle har det imidlertid vist seg at det leld<er til dels 

svært giftig olje fra girboksen i aggregatet. Det er etter 

hvert utviklet gode systemer for å unngå eller fange 

opp leld<asje. I tillegg arbeides det med å finne biolo

giske oljeprodukter som kan erstatte de syntetiske. 

NVE antar at lekl<asjeproblemer er små/ild<e eksiste

rende med nye vindmøller. 

Andre permanente anlegg 
Foruten selve vindmøllene må det bygges adkomstvei 

og tilknytningsledninger til eksisterende kraftled

ningsnett. 

Anleggsveier - atkomstveier 
Vindmøllene kan drives selv om det ild<e er permanent 
vei frem til den, men det er behov for anleggsvei i 

byggefasen. I Danmark, der vindmøllene stort sett 

ligger på jordbruksareal, blir anleggsveien som oftest 

fjernet. I mer uveisomt terreng, som vil være mer 

vanlig under norske forhold , vil en vei frem til vind
møllen trolig være kommet for å bli. Det er derfor 

viktig at veinettet til vindmøllene både er terreng

tilpasset og samtidig bygget etter en ordnet plan som 

ild<e gir et virvar avveier i vindparkene. Skjæringer og 

fYllinger i vei traseene vil kunne være en viktig del av 

det samlede naturinngrepet, og planlegging avveinet
tet må ses på som en in tegrert del av den totale plan

løsningen forvindparken. 

Tilknytning til nettet 
Den produserte energien må mates ut på nettet i 

ledning eller kabel. Luftledninger inne i vindkraft-

Vindkraft kan kombineres med jordbruksdrift 
Foto: European Wind Energy Association 



verkene vil kunne skape visuelt rot. Kraften vil normalt 

ledes ijordkabel ut avvindparken og frem til et samle

punkt i ytterkant av vind parken. 

Nærhet til eksisterende kratledningsnettet vil være en 

fordel for prosjektet og økonomien i det. Visuelt sett er 

det likevel ønskelig med en viss minsteavstand fra 

ytterkant av vind parken til det eksisterende lednings

nettet. 

For mange vindkraftverk vil det bli behov for å bygge 

nye strekninger med luftledninger for å knytte produk

sjonen opp mot nettet. Miljøvirlmingene av kraft

ledningene kan samlet sett tenkes å bli like store som 

selve vindparken. Ved lokalisering av vindmøller må 

man derfor også se på muligheter for tilknytning til 

kraftledningsnettet, både ut fra økonomiske og miljø

messige hensyn. 

Virkninger i anleggsfasen 
Virlminger i anleggsfasen vil stort sett være forstyrrelse 

for fuglefauna og annet dyreliv. Virlmingene vurderes 
normalt å ville bli svært små, og med liten eller ingen 

varig effekt. Virlminger lmyttet til løpende drift og 

vedlikehold er også moderat da driften innebærer et 

begrenset aktivi tetsnivå. 

Midlertidige anlegg som deponier, riggplasser med mer 

kan komme i konflikt med automatisk fredete kultu r

minner. Avldaring i forhold til kulturminne

myndighetene og andre verneinteresser er nødvendig 

også for midlertidige innretninger. 

I norsk terreng er det ofte behov for permanent e anleggsveier. Fra Vikna. Foto: Fjellanger Widerøe 



Formell behandling 

Behandling etter energiloven 
Vindkraftverk til produksjon av elektrisk energi er 

omfattet av energiloven av 29. juni 1991, jfr § 1-1. 

Anlegg for produksjon, omforming, overføring og 
distribusj on av elektrisk energi med høy spenning, 
kan ikke bygges eller drives uten konsesjon,jf§ 3-1. 

Konsesjonsplikten utløses dersom en eller flere 

komponenter av tiltaket har spenning på 1 kV eller 

mer. Tiltaket omfatter alle anleggsdeler frem til og 
med tilknytningspunkt i ledningsnettet. Tiltaket skal 

også behandles etter plan- og bygningsloven. 

Små enkeltvindmøller (f.eks under 25 kW) der strøm

men leveres direkte tillavspentnett, skal ild<e 

konsesjonsbehandles i henhold til energiloven. Den 

formelle behandling vil her bestå aven byggesak og 

eventuelt en plansak etter plan- og bygningsloven i 

den aktuelle kommune. 

Man kan ild<e unngå konsesjonsbehandling ved å dele 

opp nødvendig anlegg eller ha forskjellige eiere for 

eksempel til vindmøller og kraftledninger. Den som 
skal bygge eller drive de elektriske anleggene med 
spenning på 1 kV eller mer, må i så fall søke konse

sjon og i den sammenheng omtale alle deler av 

anlegget. 

Elektriske ledningsanlegg tilknyttet vindkraftverk 

kan ild<e bygges innen rammen av det lokale everkets 

områdekonsesjon. Denne konsesjonen gjelder bare 
for distribusjonsanlegg og ild<e for ledninger tilknyt

tet produksjonsanlegg. 

Konsesjonsbehandling etter energiloven krever 

utredning av alle konsekvenser av prosjektet, her

under en utredning av tiltakets virkninger på land

skap og miljø generelt. 

Vindkraftverk vil ofte kreve bygging av nye kraft

ledninger frem til et tilstrekkelig sterkt punkt i det 
eksisterende ledningsnettet. Slike kraftledninger skal 

konsesjonsbehandles samtidig med anlegget for øvrig 

og inngå i en samlet søknad. 

En konsesjonssøknad bør sendes inn i god tid før det 

planlagte anlegget er tenkt påbegynt. Man kan regne 
med en samlet konsesjonbehandlingstid på ca. 6 

måneder. Søknaden sendes normalt på høring med 

en frist på 3 måneder. Konsesjonssøker er selv 

ansvarlig for å forelegge søknaden til berørte tek

niske etater Ufr NVE rundskriv 13.01.86). Hvilke krav 

som stilles til innholdet i en konsesjonssøknad, er 

nærmere beskrevet senere i kapitlet. 

Behandling etter plan- og 
bygningsloven {PBL} 
PBL inneholder flere regelsett som kan komme til 

anvendelse i behandling av vindkraftverk: 

1. Forskrift om konsekvensutredning av 13. desem

ber 1996 etter kap VII-a 

2. Planbehandling etter kap VI og VII 

3. Byggesaksbehandling etter kap XVI 

Forskrift om konsekvensutredning 

PBL stiller under visse betingelser krav om melding 

og konsekvensutredning for anlegg for produksjon av 
elektrisk energi, jfr kap VII-a med forskrifter. NVE er 

myndighet for behandling av elektriske anlegg etter 

disse forskriftene og koordinerer behandlingen med 

konsesj ons behandling etter energiloven. 

Vindkraftverk med en samlet investeringskostnad på 

mer enn 50 millioner kroner, og som medfører 
utarbeidelse av plan etter PBL, omfattes av vedlegg Il, 

punkt 1.3 i forskrift om konsekvensutredning. 

Dersom anlegget i tillegg faller inn under ett eller 
flere av kriteriene i forskriftens § 4, skal anlegget 
behandles etter PBLs konsekvensutredningsregler. 

§ 4 omhandler følgende forhold: 

• vernede områder 
• nasjonale planer for vern 

• viktige friluftsområder 
• rikspolitiske retningslinjer 

• gir vesentlig forurensning 

En melding med utl<ast til utredningsprogram sendes 

på tre måneders høring. På grunnlag av tiltakshavers 
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forslag, innkomne merlmader og egne vurderinger, 
fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram. 

Programmet forelegges Miljøverndepartementet før 
endelig fastsettelse. Når utredningene er gjennomført, 

skal konsekvensutredningene presenteres sammen med 
en konsesjonssøknad etter energiloven. Konsekvens
utredningene sendes på tre måneders høring sammen 
med konsesj onssølmaden, før NVE avgj ør om 

utredningsplikten er opptylt og fatter et konsesjons
vedtak 

Ved tvil er det NVE, som etter at regionale miljøvern

myndigheter og vertskommunen har uttalt seg, avgjør 
om tiltaket skal behandles etter reglene om 
konsekvensutredning. Med regionale miljøvern

myndigheter menes tylkesmannen som miljøvern
myndighet og tylkeskommunen som kulturminne

myndighet. For tiltak som berører samiske kultur
minneinteresser skal det innhentes uttalelse fra 
Samisk kul turminneråd. 

Hvis det ild<e er krav til melding og konsekvens
utredning etter PBL, skal konsekvensene av tiltaket 
likevel beskrives grundigjfr energilovens krav til 

innhold aven konsesj onssølmad i forskrift til energi
loven § 3-2, NVE-publikasjon nr 21/91 og vedlegg til 
denne publikasjonen. 

Plan- og byggesaksbehandling 
Miljøverndepartementet har i brev av 18.02.98 til alle 

tylkeskommuner, tylkesmenn og kommuner, omtalt 
behandling av vind kraftverk etter PBL. Vind kraftverk 
defineres der som større bygge- og anleggstiltak og 

faller under PBLs § 23 om reguleringsplanbehandling. 
Det er kommunene som avgjør om det kreves regule
ringsplan i den enkelte sak. Reguleringsplan bør også 
omfatte tillmyttede anlegg som veier, servicebygg, 
kabler/ledninger med mer. 

Aktuelle behandlingsformer for vindkraftverk er 
utarbeidelse av kommunedelplan og/eller regulerings
plan eller dispensasjon fra gjeldende planer. 

I en reguleringsplan vil det naturlige formål være 
spesialområde etter PBL § 25 nr. 6, område for vind

kraftproduksjon. Dersom området har innslag av 
bygninger tilhørende vindkraftverket, kan en kombina
sj on av formålene byggeområde etter PBL § 25 nr. 1 og 

spesialområde etter PBL § 25 nr. 6, vurderes. 

I kommuneplanens arealdel kan vindkraftverk legges 
ut som byggeområde eller som område båndlagt for 

nærmere angitte formåljfPBL § 20-4 nr. 1 og nr. 4. 
Dersom vindkraftverk legges ut som båndlagt område, 
utløser dette krav om regulering av området innen fire 
år, eventuelt med to års forlengelse. 

Eksisterende veinett, bebyggelse og arealbruker viktige hensyn ved lokalisering . Fra Nord-Jy"and. Foto: Helene M. Berg, NVE 



For anlegg som konsesjonsbehandles etter energiloven, 
kreves ikke egen byggesøknad. Små vindmøller som 

ild<e konsesjonsbehandles, krever ordinær byggesaks
behandling. Kommunal- og regionaldepartementet vil 
utarbeide rundskriv om dette 

Behandling etter annet lowerk 
I tillegg til behandling etter energiloven og plan- og 

bygningsloven, kan vindkraftverk kreve tillatelser 
etter annet lovverk som forurensningsloven (støy), 

naturvernloven (konflikt med fredede områder! 
objekter), kulturminneloven (konflikt med fredede 

områder/objekter) med flere . 

Tiltakshaver plikter ved planlegging av offentlige og 
større private tiltak å få undersøkt om tiltaket vil 
virke inn på automatisk fredete kulturminner. 
Potensielle utbyggere kan henvende seg til fylkes
kommunens kulturminneforvaltning og samisk 

kulturminnneråd dersom samiske kulturminner kan 
bli berørt. Dersom tiltaket kan skade automatisk 
fredete kulturminner, må det søkes om tillatelse fra 
vedkommende myndighet. 
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Hensyn ved konsesjons
beha nd I ingen 

• 34 Samfunnets mål med vindkraftutbyggingen er å 
etablere kraftproduksjon til lavest mulige kostnader 

og med minst mulige virkninger for miljø og annen 
arealbruk, jfr energilovens § 1-2. Dette innebærer at 

arealer med vindkraft må utnyttes optimalt, og at 

miljøvirkninger må vurderes mot den produksjon 

som oppnås. Ønsket om å minimere de totale miljø
virkninger for landet ved en viss totalproduksjon, må 
derfor ha minst like stor oppmerksomhet som ønsket 
om små konsekvenser på hvert sted. 

Faktorer som må vurderes 
Som et ledd i NVEs konsesjonsbehandling vil en 

måtte skaffe gode opplysninger om: 

Miljøeffektene av de omsøkte anlegg 

I alle konsesjonssaker vil det, i hht energiloven, være 
krav om en god beskrivelse avvirkninger for miljø og 
annen arealbruk av den planlagte utbyggingen. Særlig 
viktig er en god visualisering av anleggene, men også 
konsekvenser for bebyggelse, friluftsliv, natur og annen 
ressursutnyttelse vil være viktig. Tildeling av konsesjon 

vil fordre at samfunnets fordeler avvindkraftverket i 

form avelproduksjon vurderes som større enn de 
kostnader og miljøulemper anlegget medfører. 

Vindressurser 

For å nå målet for vindkraftutbyggingen, bør slike 
anlegg bare plasseres der det ut fra norske forhold er 
relativt gode vindressurser. I motsatt fall vil en få 
unødvendig høye produksjonskostnader. I tillegg vil 

man måtte beslaglegge større arealer for å fram

bringe en gitt produksjon og dermed få større 
miljøvirkninger enn nødvendig. NVE har som mål å 

utvilde veiledende minimumskrav til vindressurser 
uttrykt i beregnet årsmiddelvind. Det vil i 
første omgang bli stilt krav til søker om å dokumen
tere sannsynlige vindressurser, og disse opplysninger 
vil måtte vurderes som en av faktorene ved en 
konsesjonsavgjørelse. 

Ressursutnyttelse 

Når en først beslaglegger et område til vindkraft
produksjon, bør arealet utnyttes optimalt. Dette betyr 

Vindmølle på 55 kW og med 30 m tårnhøyde ved Jæren Folkehøgskole 

Foto: Haavard Østhagen. NVE 

at en velger det antall vindmøller og den størrelse på 
disse som innen rammer gitt av miljø og arealbruk, gir 

mest og billigst mulig produksjon. I den grad en ikke 
utnytter det tilgjengelige areal, må en i hvert fall sikre 
en rasjonell vindmøllestørreise og at en senere vind

kraftutbygging i området ikke forhindres. 

Kostnader og produksjonsevne 

For å sikre en mest mulig rasjonell vindkraftproduk
sjon må en vurdere forventede kostnader ved investe
ring og drift av det omsøkte anlegg. Fra andre land fins 
erfaringstall for investeringskostnader per kW instal
lert effekt. Hvis disse kostnader er relativt høye i det 

aktuelle tilfellet, taler dette mot å realisere prosjektet. 
Her må en imidlertid også treld<e inn forventet produk-



sj on ved de aktuelle vindressurser og vindmølletyper. 

Der det er mye vind kan kostnadene per kW installert 

være høyere enn normalt. Økningen i forventet produk

sjon kan imidlertid være enda større, slik at kostnader 

per produserte kWh blir lavere. Den interessante 

størrelse er forventet produksjon sett mot de totale 

kostnader i investering og drift av vind parken med 

nødvendige hjelpeanlegg. Gode anslag over produk

sjonskostnader i det enkelte tilfellet, vil være nødvendig 

i en konsesjonsvurdering. Bare om en vet hvor mye som 
forventes produsert og kostnadene ved dette, kan en 

vurdere om de gitte miljøvirkningene er akseptable. 

Størrelse på vindpark 

En vindkraftutbygging basert på betydelige innslag 

av små enkeltvindmøller, vil gi store miljøvirkninger 

sett i forhold til oppnådd produksjon. Hvis en først 

reiser en vindmølle, vil denne gi en Idar estetisk 

virkning på miljøet rundt. Tilleggsvirkningen av 

vindmølle nummer to og tre er betydelig mindre. 
Større vindparker gir store estetiske virkninger, men 

miljøpåvirlmingen øker ild<e i takt med total

produksjon. Produksjonskostnadene pr kWh vil også 
være større ved enkeltvindmøller. Det er derfor ønskelig 

å oppnå en viss minimumsstørrelse på anleggene som 

etableres. Slike hensyn vil bli vurdert både i konsesjons

behandlingen og ved vurdering av økonomisk støtte. 

Kraftledningstilknytning og veibehov 

Nødvendige overføringsanlegg for å koble vindkraften 
til eksisterende kraftnett vil være en viktig kostnads

faktor ved vindkraft. I tillegg vil kraftoverføringen 

kunne gi egne milj øvirlminger. Behov for nye kraft

ledninger vil derfor være en viktig faktor ved 

konsesjonsbehandlingen. Det samme gjelder for 
vei behov. Der det må etableres større veianlegg, 

kanskje med betydelige sprengninger og skjæringer, 

kan kostnader og miljøeffekter på veisiden være 
vesentlige for konsesjonsavgjørelsen. 

Andre hensyn kan også komme inn i vurderingen. I 
startfasen for vindkraft i Norge vil det for eksempel 

være ønskelig å vinne erfaringer med ulike typer 

vindmøller og ulike plasseringer. Dette tilsier at 

utprøvingshensyn kan tillegges en viss vekt. 

I en totalvurdering aven konsesjonssølmad må alle 

disse faktorer vurderes. Et hovedspørsmål vil være 
hvorvidt det omsøkte vindkraftverks innvirlming på 

miljø og arealbruk er akseptable. Dette gjelder både 

absolutt og relativt. Det kan finnes områder som setter 
absolutte grenser for vindkraft, f eks vil etablering i 

naturreservater være lite aktuelt. Mer vanlig vil det 

imidlertid være med visse negative konsekvenser som 

konkret må vurderes mot det som positivt oppnås. 

Hvorfor ikke la vindkraftverk pynte opp i landskapet? Fra Golanhoyden. Israel. Rammene for kreativ utfoldelse vil her i landet være betydelig mer 
begrenset. Foto: Kristin Lund 



Vindkraftpolicy 
Regjeringen har i Stortingsmelding nr. 29 (1997-98) 

«Norges oppfølging av Kyotoprotokollem gitt uttryld< 

for at det er behov for en styrket innsats for å endre 
retningen i energipolitild<en, og at nye fornybare 

energikilder må videreutvikles og fases inn. Regje

ringen signaliserer at den vil legge frem en hand

lingsplan som angir strategi for effektiv 

energibruk og økt bruk av fornybare energikilder i en 

stortingsmelding om energipolitild<en våren 1999. 

De overordnede politiske signaler for vindkraft i 

Norge kan sammenfattes i to punkter: 

1. Det ønskes vindkraftproduksjon i et betydelig om

fang. 

2. En skal ta miljøhensyn ved etableringen av vindkraft. 

Når det er ønskelig med vindkraft, bygger det bl a på 

en forventning om at en fornuftig utbygging av 

vindkraft normalt gir moderate miljøvirkninger 

sammenlignet med annen kraftproduksjon. Samti

dig må en huske at vindmøller som regel vil være 

godt synlige over store områder, og at de normalt gir 
en innvirkning på landskapsbildet som oppfattes 

som negativ av mange. Når en likevel ønsker stor 
produksjon, betyr det at en viss uheldig innvirkning 

på kultur- og naturlandskap må kunne aksepteres. 

Skal en ta miljøhensyn, må dette på den andre side 

bety at ild<e alle prosjekter automatisk loses igjen

nom. I en del tilfeller må konsesjonsmyndighetene si 

nei. Eksempler på dette kan være prosjekt som sterkt 

berører spesielle verneverdier, landskapsverdier, 
sårbare landskaper osv. I andre tilfeller kan helheten av 

forhold være avgjørende: Prosjekt som gir liten produk

sjon, store kostnader per produsert kraftmengde og 

samtidig har negative miljøvirkninger, må kunne 

avslås. 

Det er imidlertid vanskelig å sette entydige grense

kriterier tilknyttet enkeltema, f eks ved å si at en aldri 

må komme i konflikt med gitte arealbruksinteresser 

eller alltid må ha vindressurser over ett gitt nivå. Hvis 
de fleste forhold taler for prosj ektet, må en kunne 

akseptere at det skårer lavere på en faktor. 

Gjennom behandling av konkrete konsesjonssøknader 

for vindkraftverk framover må en regne med å vinne 

større erfaringer med hvilke hensyn som bør vektlegges. 

NVE vil foreløpig legge vekt på at omsøkte prosjekter 

• har gode vindressurser og moderate produksjons
kostnader 

• er aven viss minimumsstørrelse 
• har en gunstig plassering i forhold til eksisterende

infrastruktur 

• har akseptable nærvirkninger sett fra boliger, 

områder for friluftsliv mm 

• ild<e er i sterk konflikt med viktige kulturlandskap, 
naturområder, sårbare landskaper eller arter. 

Dessuten vil det alltid fokuseres på utforming av det 

enkelte anlegg gjennom krav tiloppstillingsmønster, 
utforming, farge- og materialvalg, lokal infrastruktur 

og annet. 

Ved avgjørelse i konsesjonssaker vil det være hørin

ger mot lokale og regionale myndigheter og interes

ser, herunder miljømyndigheter. Innspill fra disse vil 

veie tungt ved avgjørelser. 

Etablering av vindkraftproduksjon i større skala i 

Norge kan potensielt medføre betydelige miljø
konflikter. Erfaringer fra en tidlig fase i utbyggingen 

i andre land, viser at liten grad av styring kan skape 
unødvendige konflikter i forhold til andre interesser. 

Myndighetene vil derfor løpende vurdere hvilke 

virkemidler som er nødvendige for å sikre en til

streld<elig styring. 
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Lyn 

Meteorologiske data vedrørende lynnedslag og spesielle 

værfenomener bør innhentes. Teknisk utstyr for 
lynavledning bør omtales kort. 

Næringsliv og sysselsetting 

Tiltakets sysselsettingsbehov og antatt behov for 
varer og tjenester lokalt/regionalt bør omtales. Dette 
gjelder både for anleggs- og driftsfasen. 

Virkninger i anleggsfasen 
Spesielle virkninger i anleggsfasen skal kort beskrives. 

Eksempler kan være mye trafikk og ferdsel. 

Sikkerhet 
Sikkerheten for personell må beskrives både i an
leggs- og driftsfasen. Spørsmål vedrørende allmenn 
ferdsel og sikkerhet skal beskrives f eks ved ising på 

vindmøllene. 

Avbøtende tiltak 

Dersom det er planlagt avbøtende tiltak for å be
grense eller tilpasse skadevirkninger av anlegget, 

skal dette beskrives. Eksempler på avbøtende tiltak er 
justering av vindmølleplassering, bearbeiding/tilsåing 
av riggplass og veiskj æringer, justert u tforming av veier 

og kraftledninger, tiltak for å reduserer støy og skygge

kasting, fargevalg og ytre utforming av vindmøller og 
transformatorstasjoner osv. 

Grunnerverv 

Erverv av nødvendig grunn og rettigheter for anleg
get skal kort beskrives. Se eget avsnitt om grunner

verv. 

Vedlegg til søknaden 

• Konsekvensutredninger pålagt i hht plan- og 
bygningsloven. 

• Kart som viser anleggets beliggenhet. Kartet skal 
foreligge i tilstrekkelig detaljert målestokk til at 

plasseringen av hver enkelt vindmølle kan identifi
seres. Av kartet skal også veinett og tilkopling til 
kraftlednings nettet fremgå. Dersom det planleg
ges et vindkraftverk i nærheten av et eksisterende, 
skal buffersonen angis. Det kan være hensiktsmes
sig med et oversiktskart og et mer detaljert kart. 

• Visualiseringer av anlegget ved hjelp av foto
realistiske teknikker gjort fra representative stand
plasser. Standplassene merkes på kart. 

• Tegninger/skisser av vindmølletype, 
transformatorstasjoner og kraftledningers ytre 

utforming. 
• Enlinjeskjema forvindkraftverk, transformator

stasjoner, koplingsanlegg osv. 

• Vindmålingerfberegninger, produksjonsberegninger 

og kostnadsoverslag skal vedlegges i ett eksemplar 

til NVE. 
• Innhentede uttalelser fra tekniske etater og vedkom

mende myndighet etter kulturminneloven Ofr NVE 
rundskriv av 13.01.86 og 01.12.91). 

Søknaden skal oversendes NVE i 35 eksemplarer. 
Kontakt gjerne NVE før innsendelse og opptrykking 

for gjennomlesning og veiledning. Konsesjons
søknader om vindkraftverk skal sendes til Norges 
vassdrags- og energiverk, postboks 5091 Maj orstua, 

0301 Oslo. 

Krav til melding etter plan- og 
bygningsloven 
Ved større prosj ekter kan det stilles krav om innsending 
av melding før en eventuell konsesjonssøknad. Regl

ene om melding og konsekvensu tredning er beskrevet 
foran, og nærmere i plan- og bygningslovens forskrift 

om konsekvensutredninger av 13. desember 1996. 

Forskriften beskriver både når det kan kreves melding 
(§ 2 og § 3) og hva en melding skal inneholde (vedlegg 
Ill). 

Meldingen skal gi en kort beskrivelse av tiltaket og 
antatt problemstillinger i forhold til miljø, naturres
surser og samfunn. Det vil i praksis si at de samme 

temaene som skal beskrives i en konsesjonssøknad 
Ufr forrige avsnitt), kort bør omtales i en melding. 

Meldingen skal bygge på eksisterende informasjon og 
det stilles ikke krav til detaljerte opplysninger om 
anlegget (teknisk, økonomisk og miljømessig). I 
tillegg skal meldingen inneholde et forslag til 

utrednings program for en videre konsekvens
utredning. 
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