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1 Aktuelle kulturminneverdier
Opplevelsesverdi og pedagogisk verdi er de mest sentrale verdiene i sammenheng med
kulturminner og kulturmiljø. De er forbundet med å fange en forståelse for historien i
landskapet. Pedagogisk verdi finnes i kulturminnets/miljøets evne til å få oss til å forstå
sammenhenger (Riksantikvarieämbetet 2003).
Riksantikvaren trekker frem 3 kriterier som er relevante for å vurdere et kulturminnes/miljøs opplevelsesverdi. De 3 er: ”sammenheng og miljø”, identitet og symbol” og
”arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet” (Riksantikvaren: Alle tiders kulturminner).
Om opplevelsesverdi sier Riksantikvaren videre:”Kulturminner og kulturmiljøer er med
på å berike våre opplevelser når vi ferdes i naturen eller går gatelangs. (….). Opplevelsen
av kulturminner og kulturmiljøer er subjektiv og varierer bl.a. med forståelsen. Jo mer vi
vet desto lettere er det å lese historien i landskapet. (….). Sammenhenger i miljøet er
vesentlig for opplevelsen. Fjerner vi kulturminner, endrer omgivelsene karakter”
(Riksantikvaren: Alle tiders kulturminner). Nye tekniske inngrep kan viske ut de
opprinnelige sammenhengene og sporene, og dermed svekke forståelsen for valget av
nettopp det stedet for bosettingen eller aktiviteten. Gjennom planlegging er det mulig å
opprettholde og videreutvikle de historiske nøklene til stedets karakter” (Riksantikvaren:
Alle tiders kulturminner).
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Sjekkliste
Konsulenten bør i sine vurderinger og skjønn ha sjekket ut følgende punkter før omfanget
bestemmes. Noen kriterier kan vurderes ved skrivebordsarbeidet, mens andre kriterier krever
vurderinger i felt.

Avstand, synlighet og skala
•
•
•
•
•

Avstand fra kulturminne/kulturmiljø til vindkraftverk eller kraftledninger.
Synlighet: Hvor mange turbiner/master er synlige fra ulike kulturmiljø og fra forskjellige
ståsteder i et kulturmiljø?
Visuell dominans: Hvorvidt synsfeltet fra et kulturminne/-miljø er dominert av tiltaket.
Konkurrerer tiltaket med godt synlige og markerte kulturminner?
Skala: Tiltakets skala (antall turbiner, høyde og utforming på master osv) har også
betydning for virkningen.
Topografi og vegetasjon: Landskapets topografi og vegetasjon, evt bebyggelse, er
avgjørende for synlighet og visuell dominans.

Visuelle egenskaper
•
•

Visuelle og funksjonelle sammenhenger: Bryter tiltaket slike sammenhenger? Påvirker
tiltaket lesbarheten av sammenhengene?
Utsikt, siktlinjer: Bryter tiltaket viktige utsiktsretninger eller siktlinjer fra et
kulturminne/kulturmiljø?

Autentiske miljøer (kulturhistorisk karakter) og forventning
•
•
•

Autentiske miljøer (kulturhistorisk karakter): Moderne inngrep som kraftledninger og
vindturbiner kan virke dominerende i forhold til kulturminner/-miljøer som er lite endret fra
den perioden de ble anlagt, brukt eller forlatt.
Forventning: Hvilken historie vil vi, og forventer vi, at stedet skal formidle?
Antall berørte: I spesielle tilfeller kan det være nyttig å antyde hvor mange personer som
opplever at kulturmiljøet blir visuelt belastet, samt varigheten av forstyrrelsen hvis man er i
bevegelse.

Andre
•
•
•

Årstidsvariasjoner: Sikt, værforhold, mørketid etc kan påvirke omfanget av et tiltak.
Skyggekast, støy: Det bør være tilstrekkelig avstand mellom verdifulle kulturminner/-miljø
og vindkraftverk for å unngå at lokaliteten blir påvirket av skyggekast eller støy.
Reversibelt tiltak: Er tiltaket reversibelt og hvilke muligheter er det for å gjenskape
tidligere landskap/kulturmiljø ved hjelp av revegetering, påfylling av masser etc?
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2 Vurderingskriterier
Konsulenten bør i sine vurderinger og skjønn ha sjekket ut følgende punkter før omfanget
bestemmes. Noen kriterier kan vurderes ved skrivebordsarbeidet, mens andre kriterier
krever vurderinger i felt.

2.1 Avstand, synlighet og skala
Avstand
Erfaring fra vindkraftverk viser at synlighet avtar med økende avstand. Det er utarbeidet
ulike avstandssoner, som sier noe om virkningen i forhold til avstanden til tiltaket. Dette
er det mest brukte kriteriet for å vurdere virkninger av vindkraftverk og kraftledninger.
Slike avstandssoner er definert og beskrevet noe ulikt i ulike land. Virkningen i forhold til
avstand vil variere med typen terreng og topografi. Avstandsberegninger gjøres ut fra kart
som viser de ulike avstandssonene og virkningen vurderes ut fra avstand mellom
vindkraftanlegget og kulturminnet/-miljøet. Virkningen i forhold til avstand må vurderes
sammen med de øvrige kriteriene som er presentert her.

Figur 1: Eksempel på teoretisk synlighetskart med avstandssoner for Remmafjellet vindkraftverk,
Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag. Mørk oransje farge viser områder der en ser flest turbiner.
Kartframstilling v/Einar Berg, InterPares AS
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I Norge har man kommet fram til følgende avstandssoner for dagens vindkraftanlegg
(NVE veileder 5/2007):
•

I nærområde (opp til 2-3 km) kan man oppfatte turbinenes store dimensjoner
sammenlignet med eksisterende landskapselementer. Turbinene vil være
dominerende i landskapsbildet.

•

På midlere avstander (fra 3 km til 10-12 km) kan også turbinenes utforming
oppfattes, men ikke detaljene. Dette avhenger av siktforholdene. På grunn av
avstanden kan det være vanskelig å oppfatte størrelsen på turbinene.
Terrengformer og vegetasjon vil påvirke det visuelle inntrykket og kan skjule
turbinene helt eller delvis. Erfaringer viser at et moderne vindkraftanlegg kan
påvirke landskapsopplevelsen på inntil 10-12 km avstand.

•

På lange avstander (over 10-12 km) er turbinenes synlighet helt avhengig av
værforholdene. Erfaringer viser at et moderne vindkraftanlegg kan være synlige
over 10-12 km avstand.

Figur 2: Eksempel på eksisterende vindkraftverk (Bessakerfjellet, Roan kommune, Sør-Trøndelag)
innenfor nærområdet til et kulturmiljø i Bessaker tettsted. Foto: Martine Knudsen, NIKU.
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Tidligere har man benyttet avstandssoner definert etter høyden på vindturbinene og
kraftledningsmastene. Høyden på turbinen eller mastene er avgjørende for hvor synlige
de er på avstand. Den visuelle virkningen fra vindturbiner og kraftledninger kan deles i 3
soner (NVE rapport 1998:19):
Visuelt territorium – den sonen inntil vindturbinene/mastene hvor de visuelt okkuperer
omgivelsene totalt (3 ganger høyden på vindturbinene/mastene).
Visuell dominanssone – den avstanden der vindturbinene/mastene ikke lenger fyller hele
synsfeltet (10-12 ganger høyden på vindturbinene/mastene).
Visuell influenssone – til den avstanden hvor vindturbinene/mastene ikke lenger er
synlige. I denne sonen vil vindturbinene/mastene være tilstede som en del av
landskapsbildet.

Figur 3: Et eksempel på en kraftledning som ligger innenfor kulturminnets nærområde eller visuelle
territorium. Vedvika i Eid Kommune, Sogn og Fjordane. Foto: Inge Lindblom, NIKU.

Synlighet og visuell dominans
Hvor mange turbiner/master er synlige fra ulike kulturmiljø og fra forskjellige ståsteder i
et kulturmiljø?
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Antall synlige turbiner er viktig for opplevelsen av et vindkraftverk og hvordan det
innvirker på et kulturminne/-kulturmiljø. Det varierer også hvor stor del av vindturbinene
som er synlige, om man ser hele turbinen, eller for eksempel bare rotorbladene. Ofte kan
det være mer forstyrrende å bare se bevegelsen i rotorbladene stikke opp bak en høyde,
enn å se hele turbinene. Dette gjelder særlig innenfor vindkraftverkets nærområde (NVE
veileder 5/2007).
I forhold til kulturminner/-kulturmiljø er det aktuelt å vurdere tiltakets visuelle dominans.
Da gjøres en vurdering av hvorvidt utsikten eller synsfeltet fra et kulturminne/kulturmiljø
er visuelt dominert av tiltaket. Dette avhenger også av hvor mange vindturbiner som er
synlige.
Vindturbiner og kraftledninger er høyere enn de fleste kulturminner. Når et kulturminne
er det mest visuelt dominerende i landskapet, kan tiltaket konkurrere med kulturminner/miljøer. Eksempler på slike kulturminner kan være en kirke og en godt synlig større
gravrøys eller gravhaug som ligger på en høyde.

Figur 4: I dette tilfellet får kirken konkurranse fra vindturbinene i å være mest visuelt dominerende.
Harøy i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Foto: Inge Lindblom, NIKU.
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Figur 5: Visualisering av Haram vindkraftverk i Møre og Romsdal. Visualisering v/ Einar Berg, InterPares
AS.

Skala
Tiltakets skala (antall turbiner, høyde og utforming på master, tetthet og fordeling osv)
har også betydning for den visuelle virkningen.
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Figur 6: Visualisering av vindturbiner med ulike møllestørrelser for å vise forskjellen på innvirkning fra
mange små turbiner eller færre og større turbiner. Hentet fra rapporten ”Oppstilling av store vindmøller i
det åbne land – en undersøgelse af de visuelle forhold”. Miljø og energiministeriet, Danmark 1996.

Topografi og vegetasjon
Virkningen er avhengig av landskapets naturgitte forutsetninger, som topografi og
vegetasjon. I et område med store høydeforskjeller kan tiltaket være lite synlig eller ikke
synlig selv på korte avstander, mens de i mer åpne landskap kan synes over større
avstander.

Figur 7: Vågsenget Museum, Vikna kommune, Sør Trøndelag. Foto: Inge Lindblom, ProArk AS.
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Figur 8: Utsikt mot vindkraftverket fra sjøen ved Vågsenget museum. Anlegget oppleves ulikt avhengig
av hvor i kulturmiljøet man er. Er man inne i museumsområdet er ikke vindparken synlig på grunn av
vegetasjonen og topografien på stedet (fig. 6). Man må bevege seg helt i utkanten av kulturmiljøet, som
her nede ved sjøen, for å se vindkraftanlegget. Visualisering v/ Einar Berg, InterPares AS.

2.2 Visuelle egenskaper ved kulturminner og
kulturmiljøer
Noen kulturminner/-miljøer har en intensjonell plassering i landskapet, der visuelle
egenskaper er viktige for opplevelsen og forståelsen av dem. Dette kan for eksempel
gjelde kirker, gravhauger, bygdeborger og eldre gårdstun eller setre. I slike tilfeller bør
den visuelle innvirkningen tillegges vekt. Dersom visuelle egenskaper ikke er
fremtredende ved et kulturminne/-kulturmiljø bør den visuelle virkningen tillegges
mindre vekt i omfangsvurderingene.
Visuelle og funksjonelle sammenhenger
Bryter tiltaket med visuelle og funksjonelle sammenhenger mellom kulturminner eller
mellom kulturminne og naturelementer? Enkelte kulturminner er ment å kunne sees fra
andre kulturminner. Det finnes eksempler på visuelle sammenhenger mellom
bygdeborger fra jernalderen på hver side av et dalføre, og mellom gravrøyser fra
bronsealderen langs kysten av Vestlandet. Det er også eksempler på at kulturminner/miljøer har visuell og funksjonell sammenheng med bestemte naturelementer. Avhengig
av hvor lesbare disse sammenhengene er, bør tiltakets plassering ta hensyn til slike
sammenhenger. Lesbarhet er et graderende begrep som beskriver hvor lett eller vanskelig
det er å skaffe seg oversikt eller forstå disse sammenhengene. Lesbarheten er blant annet
avhengig av om det er mange moderne inngrep i landskapet fra før.
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Figur 9: Gravrøyser langs kraftledning, Tustna kommune, Møre og Romsdal. Kraftledningen bryter
sammenhengen mellom gravrøysene og gravrøysenes relasjon til sjøen. Foto: Inge Lindblom, ProArk
AS.

Figur 10: Gravrøys på Kongsfjellet i Fitjar kommune, Hordaland. Gravrøysa har visuell sammenheng
med andre gravrøyser langs fjorden og med en eksponert beliggenhet. Foto: Gro Jerpåsen, NIKU.
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Utsikt, siktlinjer
Bryter tiltaket viktige utsiktsretninger eller siktlinjer fra et kulturminne/kulturmiljø?
Utsyn og siktlinjer fra et kulturminne/-miljø med eksponert beliggenhet vil ofte strekke
seg langt utover selve kulturminnet/-miljøet. Plassering av vindturbiner eller
kraftledninger i utsynet eller langs siktlinjer kan være uheldig.

Figur 11: Usikt fra Aslaksteinen, en bygdeborg fra jernalderen i Fræna kommune, Møre og Romsdal.
Tiltaket befinner seg i utsiktsretningen fra et kulturminne. Visualisering v/Einar Berg, InterPares AS.

2.3 Autentiske miljøer og forventning
Autentiske miljøer
Enkelte kulturminner og kulturmiljø finnes i landskap som i liten grad er endret i forhold
til den perioden lokaliteten ble anlagt, brukt eller forlatt. Dette kan for eksempel gjelde
for enkelte seterlandskap, områder med steinalderlokaliteter eller for andre kulturmiljøer i
utmarksområder. I slike områder kan moderne inngrep som kraftlinjer og vindkraftverk
virke dominerende.
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Figur 12: Nyastølen seter i Hardanger, et autentisk setermiljø. Eksisterende kraftledning kan sees
nederst til venstre på bildet. Den har små dimensjoner og ligger ikke i utsiktsretningen fra setra, og
påvirker ikke i særlig grad autentisiteten til stedet. Foto: Inge Lindblom, NIKU.

Figur 13: Eldre jordbrukslandskap med fiskebruk. Bygningsmiljø med strukturer fra middelalderen.
Mulig ødegard. Kulturmiljø og tilhørende synlige omgivelser er lite påvirket av nyere bygninger og
anlegg. Indre Fure, Selje kommune, Sogn og Fjordane. Foto: Inge Lindblom, ProArk AS.
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Derimot kan nye inngrep lettere aksepteres i et miljø som allerede har gjennomgått store
endringer i moderne tid. Dette vil være helt avhengig av landskapet og hvordan tiltaket er
utformet. Dersom det er tradisjon for kraftutbygging eller annen industri i området, kan
dette være et argument for at nye kraftutbygginger lettere kan tilpasses og representere en
kontinuitet i den tradisjonelle bruken av området. Dette må vurderes fra sak til sak, og vil
ikke alltid være relevante argumenter.

Figur 14: Her i Tyssedal i Odda kommune er det lang tradisjon for kraftutbygging. Demningen i
bakgrunnen demmer opp Ringadalsvatnet og er bygget på begynnelsen av 1900-tallet like etter
anleggelsen av kraftstasjonen nede i Tyssedal. Kraftstasjonen med tilhørende anlegg er fredet som
kulturminne. Gjennom hele 1900-tallet er det anlagt mange nye kraftledninger i området. Foto: Gro
Jerpåsen, NIKU.

Figur 15: Tyssedal kraftstasjon i Odda kommune, Hordaland er fredet som kulturminne. Foto: Gro
Jerpåsen, NIKU.
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Forventning
Det kan være hensiktsmessig å vurdere iakttakerens forventninger til landskap og utsikt.
Hvilken historie vil og forventer vi at stedet skal formidle? Noen steder er det knyttet
spesielle forventninger til. Det vil ofte være kulturminner/-miljø av nasjonal og
internasjonal interesse og som også gjerne er turistmål.

Figur 16: Vindkraftverk i Havøysund, Måsøy k., Finnmark. Havøysund er et tettsted langs kysten av
Finnmark med mye bevart gjenreisningsbebyggelse. Stedet er også anløpshavn for Hurtigruta, og har
derfor mange besøkende og tilreisende. Forventer de å se et vindkraftverk nær et slikt kulturmiljø?
Foto: Elin Myrvoll, NIKU.

Antall berørte
I spesielle tilfeller kan det være nyttig å antyde hvor mange personer som opplever at
kulturmiljøet blir visuelt belastet, samt varigheten av forstyrrelsen hvis man er i
bevegelse. Med det menes hvor lenge en ser tiltaket, hvis man for eksempel beveger seg
langs en vei. Det kan være aktuelt å ta med i betraktning hvor kjent et kulturminne/-miljø
er, og hvor mange besøkende det har, samt hvordan de besøkende verdsetter det. Det kan
gjelde kulturminner/-miljøer som er tilrettelagt og som har god tilgjengelighet. Dette er
faktorer som kan fanges opp ved å ta kontakt med lokale foreninger og museer,
kommunen eller fylkeskommunen. Det fordrer også samarbeid med fagutreder for
friluftsliv og eventuelt reiseliv.
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Figur 17: Borgund stavkirke er et av Norges mest besøkte kulturminner og ligger i et storslagent
landskap. Et større teknisk inngrep vil berøre mange mennesker. Lærdal k., Sogn og Fjordanebygd.
Foto: Inge Lindblom, NIKU.

2.4 Andre forhold
Årstidsvariasjoner
Sikt, værforhold, og bakgrunnsstøy kan påvirke omfanget av et tiltak.
Skyggekast, støy
Det bør være tilstrekkelig avstand mellom verdifulle kulturminner/-miljøer og
vindkraftverk for å unngå at lokaliteten blir påvirket av skyggekast eller støy.
Reversibelt tiltak
Er tiltaket reversibelt og hvilke muligheter er det for å gjenskape tidligere
landskap/kulturmiljø ved hjelp av revegetering, påfylling av masser etc? Konsesjon for
vindkraft gis normalt for 25 år og tilsvarer den tekniske levetiden for anlegget. Etter
konsesjonens utløp er det mulig å tilbakeføre konsesjonsområdet, så langt som råd er, til
den opprinnelige tilstanden. Dette kan være aktuelt i forhold til kulturmiljø og visuelle
virkninger og i liten grad for direkte berørte enkeltminner. Den største utfordringen ved
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tilbakeføring vil være knyttet til veiene og oppstillingsplassene i vindkraftverkene. Ved
anleggelsen er det mulig å ta hensyn til dette. Ved god terrengtilpasning uten store
terrengendringer, samt ved å ta vare på stedegne masser, vil det være mulig å
gjennomføre en tilbakeføring uten store kostnader og nye terrenginngrep. Kraftledninger i
sentralnettet har en teknisk levetid på over 50 år, og det er derfor mindre aktuelt å fjerne
eller flytte anlegget etter utløp av konsesjonen. Konsesjonsperioden for kraftledninger er
30 år.

3 Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak kan bidra til å redusere negativ virkning av vindkraftverk og
kraftledninger. De vanligste avbøtende tiltak for vindkraftanlegg er flytting eller fjerning
av planlagte turbiner.
I forhold til kraftledninger vil det i hovedsak være forslag til justering av hvor
kraftlinjetraseen skal gå. Andre tiltak kan være alternativ utforming og kamuflering av
master som for eksempel materialbruk og mørk farge på master med god
bakgrunnsdekning. Matting av liner kan også være aktuelt for å redusere refleksvirkning.
Et alternativ til kraftledninger og master i luftspenn kan være å legge kabel (eventuelt i
bakken eller i sjøen). For større kraftledninger er dette arealkrevende og 3-10 ganger mer
kostbart enn luftledning. Et slikt tiltak kan komme i direkte konflikt med automatisk
fredete kulturminner under markoverflaten.
Noen kulturminner/-miljøer kan skjermes for utsyn og innsyn i forhold til et tiltak som for
eksempel ved å beholde vegetasjon eller plante ny vegetasjon.

4 Utredningsprogram
•

Anbefale bruk av kriterier for vurdering av visuell innvirkning

•

Egne vurderinger for visuell innvirkning

•

Spesifisere antall og type visualiseringer og synlighetsanalyser fra sentrale
kulturminner/miljøer (se NVE veileder 5:2007, Visualisering av planlagte
vindkraftverk)

•

Legge opp til samarbeid med fagtema landskap, natur, friluftsliv og eventuelt
reiseliv.

5 Aktører i energitiltak
Olje og energidepartementet (OED): Øverste myndighet i konsesjonsspørsmål
(klagemyndighet for konsesjonspliktige tiltak i medhold av energiloven)
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Ansvarlig myndighet etter KU-forskriften.
Avklarer om et tiltak er KU-pliktig. Fastsetter utredningsprogram. NVE er delegert
myndighet til å treffe vedtak om å bygge og drive energianlegg i medhold av energiloven.
Miljøverndepartementet (MD): Utredningsprogram forelegges departementet før
fastsetting. Øverste myndighet i arealplansaker og klageinstans for vedtak fattet av
Riksantikvaren i innsigelselssaker etter Plan og bygningsloven.
Riksantikvaren (RA): Får alle konsesjonssøknader for større kraftutbygginger, dvs. slike
som det utarbeides KU for. Dispensasjonsmyndighet etter Kulturminneloven §§ 8 og 14.
Fylkeskommunen/Sametinget: Høringsinstans for alle konsesjonssøknader, og får
reguleringsplan på høring der slike utarbeides. Behandler også sakene etter
kulturminnelovens bestemmelser om undersøkelser og forbereder evt dispensasjon etter
kulturminneloven (§§ 8, 9 og 14). Behandler dispensasjonssaker.
Kommunen: Som planmyndighet behandler kommunene vindkraftplaner som
reguleringsplaner, eventuelt som dispensasjons-søknader fra kommuneplan og
reguleringsplikten.
Tiltakshaver: Ansvarlig for utarbeidelse av utredningsprogram og KU. Dekker kostnader
for dette.
Utreder for kulturminnetema: Oppfylle utredningsprogrammet. Grenser mot temaer
(natur, friluftsliv, landskap, reiseliv), samarbeider med andre etter behov.
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