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ENGERFJELLET OG SONGKJØLEN VINDKRAFTVERK - NORD-ODAL
KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE
Saksdokumenter:
I

E.ON Vind Sverige AB. Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk.
Høring av melding og invitasjon til møte

Norges vassdrags- og
energidirektorat

30.03.2012

I

Gigantisk naturinngrep i kommunene Nes / Eidsvoll / Nord-Odal Dag Dæhli

30.03.2012

I

Området Tennungen, Murua og Utsjøen

Dag Dæhli

05.04.2012

U

Høring av melding om Vindkraftverk - Engerfjellet og
Songkjølen vindkraftverk i Nord-Odal kommune

Norges vassdrags- og
energidirektorat

03.05.2012

U

Høring av melding - Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk

Dag Dæhli

03.05.2012

I

Høring av melding om Vindkraftverk - Engerfjellet og
Songkjølen vindkraftverk i Nord-Odal kommune

Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)

04.05.2012

I

Kommuneplanens arealdel 2006 - 2018

Dag Dæhli

07.05.2012

I

Takk for respons på brev og informasjon om høring

Dag Dæhli

13.05.2012

I

Vindkraftanlegg og økonomiske konsekvenser

Dag Daehli

13.05.2012

I

Vedrørende støy fra vindturbiner

Dag Daehli

14.05.2012

I

Kommunehelsetjenesten og vindkraftplanleggingen

Dag Dæhli

14.05.2012

I

Hørbare og ikke hørbare lydimpulser fra vindturbiner

Dag Dæhli

15.05.2012

U

Vedr. krav til hvordan støymålingene skal utføres - vindturbiner

Dag Daehli

15.05.2012

U

Vindkraftanlegg og økonomiske konsekvenser

Dag Daehli

15.05.2012

I

Vindkraftverk i Nord-Odal og Nes Akershus

Dag Dæhli

20.05.2012

I

Velkommen til samrådsmøte 1 den 30. mai - Songkjølen og
Engerfjellet vindkraftprosjekter

Sweco

21.05.2012

U

Kommunehelsetjenesten og vindkraftplanleggingen

Dag Dæhli

30.05.2012

I

Vedrørende kommunehelsetjenesten - Engerfjellet og
Songkjølen vindkraftverk

Dag Dæhli

30.05.2012

U

Høring av melding - Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk

Norges vassdrags- og
energidirektorat

01.06.2012

I

Kopi av personlig høringsuttalelse til NVE

Dag Dæhli

03.06.2012

I

Konsekvensutredning - vindturbiner på Engerfjellet og
Songkjølen

Helle Jørstad

03.06.2012

I

Vindmøller i Hedmark

Odal Turlag/Sand IF

07.06.2012

I

Referat fra 1. samrådsmøte Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Sweco

07.06.2012

I

Høringsuttalelse - vindmøllepark Nord-Odal

Even Amundsen

09.06.2012

I

Uttalelse utredningsprogram vindkraft

Naturvernforbundet i
Hedmark

10.06.2012

I

Uttalelse til melding med forslag til utredningsprogram - E.ON
Vind Sverige AB - Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk Nord-Odal kommune

Fylkesdirektøren Hedmark
fylkeskommune

12.06.2012

I

Spørsmål angående vindmøllepark Engerfjellet / Songkjølen

Tommy Hjortsberg

13.06.2012

I

Innspill til utredningsprogram for Engerfjellet og Songkjølen
vindkraftverk

Fylkesmannen i Hedmark

15.06.2012

I

Kopi av uttalelse til NVE fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Dag Dæhli

22.06.2012

I

Forhåndskonferanse/telefonmøte - midlertidige
vindmålemaster

Rambøll Energi

15.08.2012

I

Kulturminner og planer om vindkraftutbygging i Nord-Odal og
Nes kommuner, grensende til Eidsvoll kommune

Dag Dæhli

15.09.2012

I

Spørsmål ang vindmøllepark Engerfjellet/Songkjølen etterlysning av svar

Tommy Hjortsberg

16.09.2012

U

VS: Spørsmål ang vindmøllepark Engerfjellet / Sognkjølen

Tommy Hjortsberg

21.09.2012

I

Fakta om vindmøller

Torstein Hervland

26.09.2012

I

Meddelt utredningsprogram for Sognkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk i Akershus og Hedmark

Norges vassdrags- og
energidirektorat

12.10.2012

I

Invitasjon til andre samrådsmøte for Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk i Nord-Odal og Nes kommuner

e-on

24.10.2012

I

Invitasjon til tredje rådsmøte for Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

e-on

14.11.2012

I

Songkjølen vindkraftverk. Orientering om mulig bygging
kraftledning i forbindelse med bygging av vindpark

Eidsiva Nett AS

18.12.2012

I

Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

E.ON Vind Sverige AB

21.12.2012

I

Samrådsmøter vedrørende vindkraftutbygging i Nord-Odal

Dag Dæhli

08.01.2013

I

Samrådsmøter vedrørende vindkraftutbygging i Nord-Odal

Sweco

09.01.2013

I

Samrådsmøter vedrørende vindkraftutbygging i Nord-Odal

Dag Dæhli

09.01.2013

I

Informasjon til kommunestyret

Odal Turlag

10.01.2013

I

Vedrørende utelatelse fra samrådsmøter vedrørende
vindkraftutbygging i Nord-Odal kommune

Dag Dæhli

10.01.2013

I

Til politikerne i Nord-Odal, Nes og Eidsvoll. Om overordnede
planer i vindkraftutbyggingen

Dag Dæhli

13.01.2013

I

Brev til kommuneoverlege Victoria Gjersøyen, Nord-Odal
kommune

Dag Dæhli

13.01.2013

I

Til kommuneoverlege Victoria Gjersøyen. Tillegg

Dag Dæhli

13.01.2013

I

Usikkerhet med antall hytter innenfor yttergrense av støysone
Lden 40-45 dB/A)

Dag Daehli

12.02.2013

I

Vindmøller - Nord-Odal

Hytte & Fritid

08.04.2013

I

Vindkraftplanene i Nord-Odal

Norges Hytteforbund

09.04.2013

U

Vindmøller i Nord-Odal

Hytte & Fritid

22.04.2013

I

Hytter i vindturbin-støysoner

Dag Dæhli

24.01.2013

I

Nytt fra E:ON Vind - Status for prosjektet Sognkjølen og
Engerfjellet vindkraftverk

E.ON Vind

06.02.2013

I

E.ON Vind Sverige AB. Sognkjølen og Engerfjellet vindkraftverk.
Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning og
invitasjon til møte

Norges vassdrags- og
energidirektorat

06.02.2013

I

Møte mellom La Skogen Leve og kommunestyret 13.02.13, svar
på ordførerens spørsmål

Ellen Røhne Amundsen

14.02.2013

I

Takk

Dag Dæhli

15.02.2013

I

Møte mellom La Skogen Leve og kommunestyret 13.0213, svar
på ordførerens spørsmål

Leif Reno Sæther

18.02.2013

I

Vindmøllemøte i Nord-Odal 25.02.13

Torstein Hervland

26.02.2013

I

Vedr. Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk forringelse av
naboeiendommer mht til verdiskapning i utmark og tap av
friområder, frilufts- og rekreasjonsområder som oppfyller
anbefalte støygrenser.

Ellen Røhne Amundsen

08.03.2013

U

Svar vedr. Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk forringelse
av naboeiendommer mht til verdiskapning i utmark og tap av
friområder, frilufts- og rekreasjonsområder som oppfyller
anbefalte støygrenser.

Ellen Røhne Amundsen

08.03.2013

I

Vindturbinplasser i Sognhjølen/Engerfjell

Wenche og Ivar Almroth

12.03.2013

I

Invitasjon til orienteringsmøte vedr. planlagt bygging av ca 8,8
km 132 kV luftledningsseksjon til eventuelt vindkraftverk på
Sognkjølen

Eidsiva Nett AS

13.03.2013

I

Åpent brev til Nord-Odal kommune

Ellen Røhne Amundsen

15.03.2013

I

Antall hytter som rammes av vindkraftplanene i Nord-Odal

Dag Dæhli

15.03.2013

I

Vindkraftutbygging på Sognkjølen og Engerfjellet

Ellen Røhne Amundsen

22.03.2013

I

Verdiskapning - om turisme og hytteliv

Dag Dæhli

25.03.2013

I

Felles opprop mot vindturbinpark i Nord-Odal

Hyttefolk i Bjerten hyttefelt

26.03.2013

I

Uttalelse i forbindelse med utredningen av planlagte
vindmølleparken i Nord-Odal kommune

Sand jeger- og fiskerforening

26.03.2013

I

Kommunikasjon

La Skogen Leve

03.04.2013

U

Søknad om utsatt frist på høring vedrørende Songkjølen og
Engerfjellet

Norges vassdrags- og
energidirektorat

03.04.2013

I

Svar på søknad om utsatt frist på høring

Norges vassdrags- og
energidirektorat

03.04.2013

I

Vindkraftverk i Nord-Odal - Engerfjellet og Songkjølen

Arne Thorstensen

03.04.2013

U

Svar fra ordfører vedr. kommunikasjon

La skogen leve

04.04.2013

I

Vindturbiner i Nord-Odal

Kari og Steinar Tryland

04.04.2013

I

Befolkningsvekst i kommunene

Dag Dæhli

08.04.2013

I

Konsekvensutredning og turbintyper

La Skogen Leve

08.04.2013

I

Vindmøller på Songkjølen og ved Ekornholsetra

Tor Arne Voll

09.04.2013

I

Vindkraftsaken i Nord-Odal handler om mer enn syn, støy og
skiløypa

Ellen Røhne Amundsen

11.04.2013

I

Innspill i vindkraftsaken

Ellen Røhne Amundsen

12.04.2013

I

Miljørettet helsevern i forhold til vindkraftsaken

Dag Dæhli

12.04.2013

I

Innsending av høringsuttalelse Songkjølen og Engerfjellet

Tor Arne Voll

14.04.2013

I

Vindkraft

Eyvor Karlsen Ekornhol

14.04.2013

I

Vindkraft

Kirsti Thorstensen

14.04.2013

I

Nei til vindkraftverk i N.Odal

Frank Melby

15.04.2013

I

Nei til vindkraft i Nord-Odal

Aud Bråthen

15.04.2013

I

Til politikere i Nord-Odal

Dag Sogndalen

16.04.2013

I

Høringssvar til Konsesjonssøknad Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Kirsti og Arne Thorstensen

16.04.2013

I

Aldri bevare Songkjølen og Engerfjellet

Åsmund Eilert Støren

17.04.2013

I

Songkjølen vindkraftverk og Svarttjennet drikkevannskilde,
konsekvenser og manglende utredning

Ellen Røhne Amundsen

18.04.2013

I

Grunneiere som kan bli berørt av Nettilknytning fra et eventuelt Arne Hansteen
vindkraftverk på Sognkjølen

18.04.2013

I

Høringsuttalelse

Gruppe innbyggere på
vestsiden av Råsen

18.04.2013

I

Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk - Min privat mening
om planene

Bjørn Erik Olstad

18.04.2013

I

Mitt navn er Njål Arve Bakketun og jeg sier NEI til vindkraft
utbygging i Nord-Odal

Njål Arve Bakketun

18.04.2013

I

Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Eidsvoll Turlag

19.04.2013

I

Vindkraft

Tor Nordhagen

20.04.2013

I

Nei til vindmøller i Nord-Odal

Bjørg Thora og Jan Nesset

21.04.2013

I

Høringsuttalelse angående vindkraftutbygging i Nord-Odal

Therese Bråthen Bakketun

21.04.2013

I

Innspill i vindkraftsaken

Ellen Røhne Amundsen

22.04.2013

U

Svar - Innspill i vindkraftsaken

Ellen Røhne Amundsen

22.04.2013

I

Høringsuttalelse Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk

Tommy Hjortsberg

22.04.2013

I

Høring. Vindkraft i Nord-Odal

Trautskogen Velforening

22.04.2013

I

Nei til vindkraft i Nord-Odal

Erik Holst

22.04.2013

I

Høringsuttalelse

En gruppe ungdommer

22.04.2013

I

Nei til vindkraft

Signe Vannevjen

22.04.2013

I

Høringsuttalelse i forbindelse konsekvensutredningen for
Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Stig, Stine Marie, Andreas
Hoelstad, Henriette, Dag

23.04.2013

I

Vindkraft i Nord-Odal

Per Sand

24.04.2013

I

Nei til vindkraft

Anne Grethe Langnes

25.04.2013

I

Nei til vindmøller i Nord-Odal kommune

Oddveig H. og Åge Skogheim

25.04.2013

I

Angående vindmøllpark på Songkjølen og Engerfjellet

Else-Marie Backe

25.04.2013

I

Høringsuttalelse i forbindelse med Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Inger Berit og Frank Tjølsen

26.04.2013

I

Høringsuttalelse Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Heer og Løkker Jaktlag
Galterud

27.04.2013

I

Vindkraft

thohagen@bbnett.no

28.04.2013

I

Spørsmål til Martin Vestin i vindkraftsaken

Ellen Røhne Amundsen

28.04.2013

I

Nei til vindkraft i Nord-Odal

Terje Maarud

28.04.2013

I

Høringsuttalelse

Per Ivar Thoresen

28.04.2013

I

Høringsuttalelse til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Nes og Nord-Odal
Nabogrunneiere i Eidsvoll

28.04.2013

I

Høringsuttalelse til vindmølleparken i Engerfjellet og Songkjølen Kathrine Rønold Thoresen

28.04.2013

I

Vindmøller

Tor Olaf Knudsen

29.04.2013

I

Nei til vindkraft i Nord-Odal

Ann-Helèn Nannestad

29.04.2013

I

Høringsuttalelse

Hans Ludvig Sand

29.04.2013

I

Nei til vindkraft i Odalen

Jan Erik Andresen

29.04.2013

I

Nei til vindkraft

Terje Rågli

29.04.2013

I

Høringsuttalelse

Bjørg og Leif Ekornhol

29.04.2013

I

Nei til vindkraft

Olav Delbekk

29.04.2013

I

Uttalelse til KU for Sognkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Naturvernforbundet i Nes

29.04.2013

I

Høringsuttalelse vedr. Sognkjølen og Engerfjellet og
vindkraftverk

Tor Kjøstel Lie

29.04.2013

I

Høringsuttalelse vedr. Sognkjølen og Engerfjellet og
vindkraftverk

Nes og Nord-Odal Berørte
nabogrunneiere i Eidsvoll

29.04.2013

I

Høringsuttalelse til Sognkjølen og Engerfjellet vindkraftanlegg

Ellen Røhne Amundsen og
Even Amundsen

29.04.2013

I

Merknader til konsekvensutredning og søknad om konsesjon
for Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk - Nord-Odal og Nes
kommuner

Fylkesmannen i Hedmark

29.04.2013

I

Høringsuttalelse i forbindelse med Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Brurhella Vel

30.04.2013

I

Vindkraft i Nord-Odal

Synnøve Nesset

30.04.2013

I

Høringsuttalelse Songkjølen og Engerfjellet Vindkraft Galterud, Heer og Løkker Jaktlag

Heer og Løkker Jaktlag
Galterud

30.04.2013

I

Høringsuttalelse til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Ellen Røhne Amundsen

30.04.2013

I

Høringsuttalelse til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Ellen Røhne Amundsen og
Even Amundsen

30.04.2013

I

Høringsuttalelse til konsesjonssøknad med
konsekvensutredning for Songkjølen og Engerfjellet vindkraft

Margareth Ramstad

30.04.2013

I

Søknad om konsesjon for et vindkraftverk på Songkjølen og
Engerfjellet - høringsuttalelse fra NOF

Norsk Ornitologisk Forening

30.04.2013

I

Høringsuttalelse Sonkjølen og Engerfjellet vindkraftanlegg

La Skogen Leve

30.04.2013

I

Høring

Skiløypekjørerne i området
Songkjølen

30.04.2013

I

Høringsuttalelse

Rune Flikkerud

30.04.2013

I

Vindkraft

Joar Førde

30.04.2013

I

Høringsuttalelse - vindkraftverk Engerfjell/Songkjølen

Jan Haakonsen

30.04.2013

I

Høringsuttalelse ad vindkraftutbygging

Anne N. og Peter Førde

30.04.2013

I

Nei til vindkraft

Trond Solløst

30.04.2013

I

Høringsuttalelse ang. vindkraftutbygging ved Songkjølen og
Engerfjellet

Kari-Anne Tangen

30.04.2013

I

Høringsuttalelse vindkraftutbygging

Nord-Odal kommuneskoger KF 30.04.2013

I

Nei til vindmøller i Nord-Odal

Erling og Laila Bakke

30.04.2013

I

Vindkraft

Joar Førde

30.04.2013

I

Høringsuttalelse fra Odal Turlag

Odal Turlag

30.04.2013

I

Vindmøller - kopi av høringsuttalelse sendt NVE

Arne Sandnes

30.04.2013

I

Kommunehelsetjenesten og høringsfrist til NVE innen 01.05.13

Dag Dæhli

30.04.2013

I

Høringsuttalelse

Jurgen og Audhild Jakobi

30.04.2013

I

Høringsuttalelse - Sognkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Dag Leonhardsen

30.04.2013

I

Erfaringer med vindkraftverk

Smøla Kommune

30.04.2013

I

Høringsuttalelse om planlagt vindmølleutbygging i Engerfjellet,
Nord-Odal

Sverre Haugård og Unni
Høiberg

01.05.2013

I

Uttalelse til KU for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Leif Reno Sæther

01.05.2013

I

Kopi av høringsuttalelse til NVE

Bjørn Erik von Huun

01.05.2013

I

Informasjon i saken om vindmøller på Engerfjellet

Lars Jostein Halseth

01.05.2013

I

Høringsuttalelse vindkraft Songkjølen - Engerfjellet

Hege Sjølie

02.05.2013

I

Kopi av høringsuttalelse fra NVE

Bjørn Erik von Huun

02.05.2013

I

Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk - kopi av E-post fra
Ellen R. Amundsen til Martin Westin

Martin Westin

02.05.2013

I

Høringsuttalelse og innspill i forbindelse med Songkjølen og
Engerfjellet vindkraftverk

Ellen Røhne Amundsen

02.05.2013

I

Vedlegg til høringsuttalelsen for Songkjølen og Engerfjellet fra
La Skogen Leve

La Skogen Leve

02.05.2013

I

Høringsuttalelser Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Norges vassdrags- og
energidirektorat

03.05.2013

I

Høringsuttalelse til NVE på vindindustri på Songkjølen og
Engerfjellet

Norges Miljøvernforbund

03.05.2013

I

Høringsuttalelse til planer om vindkraftanlegg på Songkjølen og
Engerfjellet

Karin S N Leonhardsen

06.05.2013

I

Støy som fra en flyplass

Dag Dæhli

08.05.2013

I

Bedre føre var, enn etter snar?

Ragnar Reutz Håkenstad

10.05.2013

I

Vedrørende kommunehelsetjenesten og vindkraftsaken

Dag Dæhli

13.05.2013

I

Høringsuttalelser Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk - nye
uttalelser

Norges vassdrags- og
energidirektorat

13.05.2013

I

Svar - E.ON Vind Sverige AB - Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og
konsekvensutredning

Hedmark fylkeskommune

15.05.2013

I

Hva vil kommunen gjøre for å ivareta nabogrunneiere i
vindkraftsaken?

Ellen Røhne Amundsen

16.05.2013

U

Tilbakemelding - Hva vil kommunen gjøre for å ivareta
nabogrunneiere i vindkraftsaken?

Ellen Røhne Amundsen

16.05.2013

I

Nye høringsuttalelser - Songkjølen og Engerfjellet

Norges vassdrags- og
energidirektorat

16.05.2013

U

Utsatt høringsfrist - vindkraftverk Nord-Odal kommune

Norges vassdrags- og
energidirektorat

16.05.2013

I

Erfaringer med vindkraftverk

Hå kommune

19.05.2013

I

Kommuneoverlegeuttalelse om vindkraftprosjekt i Nord-Odal
kommune

Kommuneoverlegen i NordOdal

21.05.2013

I

Utsatt høringsfrist - vindkraftverk Nord-Odal kommune

Norges vassdrags- og
energidirektorat

24.05.2013

I

Ekstrabladet 23. maj 2013: Vindmøllestøj

Dag Dæhli

27.05.2013

I

Songkjølen og Engerfjellet og vindkraftverk - Eidsvoll
kommunes uttalelse

Norges vassdrags- og
energidirektorat

27.05.2013

I

Høringsuttalelse Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Eidsvoll kommune

27.05.2013

U

Åpent brev

La skogen leve

27.05.2013

I

Krav til arkeologisk registrering av planområdene

Dag Dæhli

27.05.2013

I

Engerfjellet og Songkjølen vindkraftverk - Eidsvoll kommunes
uttalelse

Erlend Bjerkestrand

27.05.2013

I

Åpent brev til Nord-Odal kommune

Dag Dæhli og Stig Dæhli

27.05.2013

I

Om utsettelse av høringsfrist og om topografiske forhold

Dag Dæhli

28.05.2013

I

Krav til tilleggsopplysninger - Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

NVE

29.05.2013

U

Krav til tilleggsopplysninger - Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Erlend Bjerkestrand

29.05.2013

I

Ordrebekreftelse

Advokatfirmaet Lund & Co DA

02.06.2013

I

Støy ved større turbiner

La Skogen Leve

03.06.2013

I

Turbinstørrelser ved vindkraftverk i Nord-Odal

Dag Dæhli

03.06.2013

I

Krav til tilleggsopplysninger Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Norges vassdrags- og
energidirektorat

03.06.2013

I

Svar vedrørende turbinstørrelser ved vindkraftverk i Nord-Odal

Martin Westin

03.06.2013

I

Forhandlinger med E.ON Vind og avbøtende tiltak

La Skogen Leve

04.06.2013

I

Hva med en befaring til Lista?

Dag Dæhli

05.06.2013

I

Mulighet for flere visualiseringer - vedrørende hyttetomter

Ellen Røhne Amundsen

13.06.2013

I

Kommentarer til høringsuttalelser -Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

La Skogen Leve v/ Ellen Røhne
Amundsen

25.06.2013

I

Tilleggsopplysninger for Songkjølen/Engerfjellet vindkraftverk

Sweco

28.06.2013

I

Vindkraftplanene i Nord-Odal - tilleggsopplysninger
Songkjølen/Engerfjellet juli 2013

Dag Daehli

12.07.2013

I

Henvendelse til kommuneoverlegen vedrørende lavfrekvent
støy fra vindturbiner

Dag Dæhli

28.07.2013

U

Krav til tilleggsopplysninger Songkjølen og Engerfjellet
vindkraftverk

Erlend Bjerkestrand

31.07.2013

I

Alternativt støykart - Songkjølen

Erlend Bjerkestrand

05.08.2013

I

Alternativt støykart - Songkjølen

Erlend Bjerkestrand

05.08.2013

I

Vindkraft og helsemessige konsekvenser

Dag Dæhli

07.08.2013

I

Spørsmål til konsekvensutredning vindkraftanlegg Songkjølen
og Engerfjellet

Erlend Bjerkestrand

07.08.2013

I

Alternativt støykart - Songkjølen

Erlend Bjerkestrand

07.08.2013

I

Spørsmål til konekvensutredning vindkraftanlegg Songkjølen og
Engerfjellet

Sweco

07.08.2013

I

Alternativt støykart - Songkjølen

Erlend Bjerkestrand

07.08.2013

I

Spørsmål til konsekvensutredning vindkraftanlegg Songkjølen
og Engerfjellet

Erlend Bjerkestrand

07.08.2013

U

Spørsmål til konsekvensutredning vindkraftanlegg Songkjølen
og Engerfjellet vindkraftverk

Erlend Bjerkestrand

07.08.2013

I

Sluttbefaring NVE vindkraft

Erlend Bjerkestrand

08.08.2013

I

Alternativt støykart - koier og støy Songkjølen

NVE; Sweco

09.08.2013

I

Vindmålinger bør vel gjøres før nye støykart

Dag Daehli

11.08.2013

I

Korrespondanse Nord-Odal kommune - NVE

Dag Dæhli

11.08.2013

I

Vindmålinger bør vel gjøres FØR nye støykart

Dag Dæhli

11.08.2013

I

Roskildemøte 07.08.13

Dag Dæhli

11.08.2013

I

Støysonekart - Songkjølen vindkraftverk turbin 22-31 fjernet

Sweco

13.08.2013

U

Vindkraft og helsemessige konsekvenser

Dag Dæhli

15.08.2013

I

Oppsummering fra La Skogen Leve

La skogen leve

16.08.2013

I

Vurdering av hyttebebyggelse i, og i direkte nærhet til
Songkjølen planområde

Sweco

19.08.2013

U

Vurdering av hyttebebyggelse i, og i direkte nærhet til
Songkjølen planområde

Sweco; Norges vassdrags- og
energidirektorat

20.08.2013

I

Takk for svar på henvendelse

Dag Dæhli

20.08.2013

I

Kommentar fra kommunen - Vurdering av hyttebebyggelse i, og Sweco
i direkte nærhet til Songkjølen planområde

20.08.2013

I

Til salgs?

25.08.2013

Dag Dæhli

I

Støykart Steinsjøen og Murua

Dag Dæhli

26.08.2013

I

Saksgang for Songkjølen / Engerfjellet vindkraftverker

Tommy Hjortsberg

26.08.2013

U

Svar vedr. saksgang for Songkjølen / Engerfjellet
vindkraftverker

Tommy Hjortsberg

27.08.2013

I

Fylkesutvalget sier nei til Tonstad Vindpark

Dag Dæhli

27.08.2013

I

Vindkraft-rotorene på Fosen splitter grønne partier i to

Dag Dæhli

27.08.2013

I

Iskall säljmarknad för Vattenfall

Dag Dæhli

28.08.2013

I

Om veier i vindkraftanlegg

Dag Dæhli

28.08.2013

I

Omtale sammenslåing av Glåmdalskommuner

Dag Dæhli

30.08.2013

I

Fra debatten om vindkraft - fra Lista Vindkraftanlegg

Dag Dæhli

30.08.2013

I

Info om turbintrender og framtidige størrelser på E.ON`s
hjemmesider

Dag Dæhli

01.09.2013

I

Info om turbintrender og framtidige størrelser på E.ON`s
hjemmesider

Dag Dæhli

01.09.2013

I

Om Dansefjella referanse 5MW

Dag Dæhli

01.09.2013

I

En meningsytring om vindturbinstøy, fra Sverige

Dag Daehli

01.09.2013

I

E.ON utkast til diskusjon

Dag Dæhli

03.09.2013

I

Fra danske Dagbladet 06.09.13 - Danske kommuner sier stopp

Dag Dæhli

08.09.2013

I

Uheld ved vindmøller - kopi til kommunen

Dag Dæhli

08.09.2013

I

Objektive og pålitelige rapporter om støy ?

Dag Dæhli

08.09.2013

I

Om luftfart og vindkraftanlegg

Dag Dæhli

09.09.2013

I

Om luftfart og vindkraftanlegg

Dag Dæhli

09.09.2013

U

Svar - Om luftfart og vindkraftanlegg

Dag Dæhli

09.09.2013

I

Faktaopplysninger om støy fra NVE og SFT

Dag Dæhli

09.09.2013

U

Innsigelse vedrørende manglende ROS-analyse

NVE

09.09.2013

I

Innsigelse vedrørende manglende ROS-analyse

NVE

09.09.2013

U

Svar - Faktaopplysninger om støy fra NVE og SFT

Dag Dæhli

10.09.2013

Andre dokumenter:
Vindkraftutbygging – Ekorholsteigen, ArkivSakID 11/1523
Vindkraftutbygging i Ekornholsteigen, ArkivSakID 11/1370
”Lavfrekvent støj fra vindmøller, Udført for Klima- og forurensningsdirektoratet i Norge”, av Delta,
2012.
”Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging”, Rapport 09-165-1, Ask Rådgivning 2010.

”Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, TA –
2115/2205, Statens forurensningstilsyn 2005.
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret mener at konsekvensutredningen i hovedsak dekker de emnene som ble fastsatt i
utredningsprogrammet, selv om det som det tydelig framkommer av saksutredningen, er mange
usikkerhetsmomenter. Konklusjonen vil i stor grad avhenge av hvilken vekt en legger på de ulike
faktorene. Ut fra en samlet vurdering legger kommunestyret størst vekt på de positive mulighetene
en slik utbygging vil kunne gi for Nord-Odal kommune.
Kommunestyret mener at med en aktiv holdning fra innbyggere, næringsliv og kommunen til de
mulighetene en slik utbygging vil gi, vil de positive effektene overstige de negative effektene og
anbefaler derfor NVE å gi konsesjon til vindkraftutbygging på Songkjølen og Engerfjellet under
forutsetning av at de foreslåtte konfliktreduserende og avbøtende tiltak blir tatt inn som vilkår i
konsesjonsvedtaket.
Kommunestyret ber om at følgende vilkår blir innarbeidet i NVE sitt konsesjonsvedtak:
Landskap





Det skal benyttes ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig at hinderlys bare slår seg på når
det kommer et småfly, helikopter el. lignende nærmere fastsatt sikkerhetssone.
Vegtraséer og oppstillingsplasser skal legges skånsomt i terrenget og områder berørt av
anleggsarbeidene skal settes i stand ved tilsåing og istandsetting tilpasset det naturlige
terrenget.
Det skal ikke hentes ut masse fra annet enn veglinjer og kranoppstillingsplasser. Det må av
detaljplanen beskrives en plan for hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner og kulturmiljø




Det skal tas hensyn til behovet for å redusere vindturbinenes påvirkning på setervanger og
andre kulturminner ved endelig plassering av fysiske inngrep gjennom detaljplan. Det
innebærer at alle kulturminner og sætervanger må registreres og lokaliseres.
Det skal fremgå av detaljplanen at det ikke blir gjennomført fysiske inngrep direkte i konflikt
med sætervanger. Det skal settes igjen en buffersone på ca 10 meter med vegetasjon.









Det skal under detaljprosjekteringen arbeides for å redusere vindkraftanleggets påvirkning på
setervangene og andre kulturminner ved endelig plassering av mastene.
Det er i konsekvensutredningen foreslått å endre plassering av turbin nr 18,19,20 og 21 som
omkranser Ekornholsætra og det er foreslått at minst to av dem bør fjernes eller flyttes,
fortrinnsvis de mastene som ligger i utsiktsretningen. Vi ber om at NVE følger opp dette i sitt
konsesjonsvedtak. Dersom dette ikke etterkommes bes det om at det settes krav om at
vindturbinene som omslutter Ekornholsætra utstyres med teknologi for å kunne kjøre i
støymodus for å redusere konfliktpotensialet.
Tursti/sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra over til Granlimyrkoia skal
ivaretas. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet. Det skal settes igjen en buffersone på
ca 10 meter med vegetasjon.
Det skal legges restriksjoner på hogst av skogsvegetasjon som skjermer mot utsikt til turbiner
fra Sandsætra. Skogeierne skal kompenseres for begrenset hogstmuligheter.
Som avbøtende tiltak i forhold til kulturminner skal det planlegges oppsetting av
informasjonstavler og skilt samt opparbeidelse av stier.

Friluftsliv













Utbygger skal bekoste nødvendig omlegging av løypenettet som kommer i konflikt med
vindkraftanlegget, inkludert skiløyper på veger som ikke brøytes i dag. Tiltakene må
gjennomføres i samråd med Sand IF og kommunen. Det må også bli avklart
ansvarsforholdene ved tilrettelegging der skiløyper krysser internveger.
Utbygger skal bekoste oppsett av skilter og informasjonstavler samt tilrettelegge
parkeringsområder i tilknytning til sti – og løypenettet.
Utbygger skal bidra til tilrettelegging av alternativt løypenett i et mer uberørt friluftsområde
av hensyn til målgruppen som vektlegger naturopplevelsen ved utøvelse av friluftsliv.
Vegene i planområdet Songkjølen skal være åpne for biltrafikk.
Det skal benyttes et toppdekke på vegene som gir tilfredsstillende fremkommelighet både
med sykkel og rullestol.
Utbygger skal legge til rette med tilgjengelige rasteplasser på utsiktspunkt i nærheten av veg.
Det bør vurderes å tilrettelegge for spesielle aktiviteter som f. eks asfaltert trasé for rulleski,
piggstol og lignende.
Det skal gjennomføres en risikovurdering og redegjøres for gjennomførbare tiltak for å
redusere faren for iskast til et minimum.
Det skal benyttes teknologi for avising av rotorblader, eventuelt sensorer som medfører at
rotorene stopper ved fare for ising. E.ON Vind skal i detaljplanen konkret utrede avbøtende
tiltak mot iskast. I tillegg til sensorer kan dette være andre avisingssystemer og varsling ved
meteorlogiske forhold som gir konkret fare for iskast.
Fareområder for iskast skal merkes langs skiløyper og veger.

Naturmangfold




Det skal brukes eksterne biologer i detaljplanleggingen.
Det skal ved detaljplanlegging og plassering av vindturbin nr 13 tas hensynt til forekomst
huldrestry ettersom en av mastene er planlagt rett ved en viktig forekomst.
Det skal av detaljplanen fremgå hvordan det konkret skal tas hensyn til andre viktige
naturtypeområder og lokaliteter.





Det skal fremgå av detaljplan hvordan det er tenkt å ta hensyn til foreslåtte avbøtende tiltak
og tilpasning til hekkesesong og leikperioder slik det fremgår av konsekvensutredningen.
Det må utredes nytt trasévalg for nett-tilknytning Songkjølen, basert på alternativ 1b, men i
endret korridor østover, for å redusere konflikter i forhold til naturmangfold.
Det stilles vilkår om bruk av fiberduk og riktig dimensjonert geonett for å unngå drenering av
myr. Dersom prosjektering viser at dette ikke er tilstrekkelig må det settes krav om å bruke
andre metoder som ikke fører til drenering av myr.

Støy






Av hensyn til eksisterende bebyggelse ved Bjerten som ligger i støyutsatt område, av hensyn
til eksisterende bebyggelse rett utenfor og av hensyn til framtidig planlagt bebyggelse
innenfor støyutsatt område skal vindturbinene nr. 15 og 16 lengst syd i Engerfjellet
planområde, tas ut eller flyttes. Alternativt må det settes krav om at disse skal installeres
med teknologi for kjøring i støymodus slik at støyplagene kan reduseres vesentlig.
Anbefalt støygrense skal overholdes for eksisterende bebyggelse, med mindre det er inngått
direkte avtaler om kompenserende tiltak med eierne.
En endring av turbintype og/eller størrelse skal ikke føre til mer støy enn det som fremgår av
dagens planer.
Transformatorer og kjølevifter skal plasseres inne i tårnet, og helst øverst ved maskinhuset
for å bidra til å redusere samlet støybelastning.

Skyggekast


Avbøtende tiltak som viser seg å være nødvendige i forhold til skyggekast skal foretas av
utbygger i samråd med de berørte eierne. Endelig valg av turbiner skal ikke medføre økning i
skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til planområdene eller ny planlagt
hyttebebyggelse ved Bjerten.

Drikkevann og annen forurensning




Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse der forurensning og sikring av
drikkevann vil være et viktig tema. Det forutsettes at Nord-Odal kommune får uttale seg til
miljø- og transportplan, detaljplan og ROS-analyse. Planene må dessuten utformes i dialog
med Juptjenn vannverk.
Det antas at det vil bli behov for breddeutvidelse av Bjørtjennsvegen forbi drikkevannskilden
Svarttjenn. Det må skje på innsiden av vegen, og ikke i form av fylling ut mot Svarttjenn.
Massene som tas ut ved breddeutvidelsen skal ikke deponeres i fylling ned mot tjernet da
dette kan bidra til økt avrenning til tjernet og dermed til redusert vannkvalitet.

Samfunnsmessige virkninger – verdiskaping


Ettersom det ikke er gjort noen gode undersøkelser av hvilke konsekvenser utbygging av
vindkraft har på utviklingen av eiendomsverdi i Norge skal det utredes hvordan en eventuell
etablering av vindkraftanlegg påvirker eiendomsprisene i vindkraft-kommuner i Norge
generelt og Nord-Odal kommune spesielt.

Landbruk


Hensyn til beitedyr skal innarbeides i transport og miljøplan.



Utbygger skal finansierer en ny MIS-registrering fordi tidligere registreringer finansiert av
skogeiere vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen. Det antas at mange MiSfigurer vil bortfalle eller miste sin betydning. Det bør derfor gjennomføres en ny kartlegging
etter at eventuell utbygging er ferdig.

Andre forhold






Planene og oppfølging og tilsyn med arbeidet vil være viktig for å redusere konfliktene ved
anlegget. Kommunen skal få anledning til å uttales seg til innholdet i detaljplan og miljø- og
transportplan før NVE fatter sin beslutning, for å sikre at lokalsamfunnets interesser blir hørt.
Det skal avklares hvordan tilsyn med at planen følges opp skal gjennomføres, slik at
kommunen har visshet for at tiltaket blir gjennomført som beskrevet, inkludert de avbøtende
tiltak som til slutt blir satt som vilkår fra NVE. Planen skal inneholde en beskrivelse av
hvordan blant annet hensynet til rødlistede plante- og fuglearter, drikkevann, friluftsliv, støy,
forurensning, trafikksikkerhet og beredskap skal ivaretas. Som grunnlag for planen skal det
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det skal opprettes en referansegruppe som kan tre i aktivitet under detaljplanlegging av
prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av representanter fra utbygger, kommune,
fylkesmann og interesseorganisasjoner.
Det må fremlegges nye planer for omlegging av veg forbi småbruket Holtet, ved adkomstveg
til Engerfjellet. Det skal utarbeides en bedre løsning for avkjøring fra Fv 181 og andre
problematiske strekninger. Planene skal utarbeides i samråd med kommunen og de berørte
naboer.

Behandling i Utvalg for næring - 24.09.2013:
Nord-Odal Frp fremmet følgende forslag som erstatning av de to første avsnittene i rådmannens
innstilling:

”Nord-Odal kommune anbefaler ikke at det gis konsesjon for utbygging av vindkraft i vår kommune.
Kommunen synes de negative konsekvensene er for store. Nord-Odal kommune varsler innsigelsesrett
hvis konsesjon gis.”

Arbeiderpartiet og Høyre fremmet følgende forslag til vedtak som tillegg under de to første
avsnittene i rådmannens innstilling, samt til endring av enkelte kulepunkter:

”Kommunestyret beklager sterkt at det ikke finnes lignende muligheter som for vannkraftkommuner i
kommuner med vindkraftutbygging når det kommer til økonomisk kompensasjon. Det er uheldig at
kommunen dermed ikke kan få fast forutsigbar inntekt i hele konsesjonsperioden. Derfor er de
avbøtende og konfliktreduserende tiltak svært viktig.

Kulepunkt to under kulturminner og kulturmiljø endres til:



Det skal fremgå av detaljplanen at det ikke blir gjennomført fysiske inngrep direkte i
konflikt med sætervanger. Det skal settes igjen en buffersone på minimum 10 meter
med vegetasjon.

Kulepunkt fem under kulturminner og kulturmiljø endres til:



Tursti/sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra over til
Granlimyrkoia skal ivaretas. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet. Det skal
settes igjen en buffersone på mimimum 10 meter med vegetasjon.

Kulepunkt 4 under friluftsliv endres til:



Vegene i begge planområdene skal være åpne for biltrafikk.

Kultepunkt 2 under andre forhold endres til:



Det skal opprettes en referansegruppe som kan tre i aktivitet under detaljplanlegging
av prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av representanter fra utbygger,
kommune, fylkesmann og interesseorganisasjoner. Referansegruppa skal ha møter
minst to ganger i året under planleggings- og anleggsfasen, deretter etter behov.”

Det ble votert over rådmannens innstilling med Arbeiderpartiet og Høyres tilleggsforslag.
Rådmannens innstilling med Arbeiderpartiet og Høyres tilleggsforslag med endring av 4 kulepunkter
ble vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme til fordel for Frp sitt forslag.

Vedtak:
Kommunestyret mener at konsekvensutredningen i hovedsak dekker de emnene som ble fastsatt i
utredningsprogrammet, selv om det som det tydelig framkommer av saksutredningen, er mange
usikkerhetsmomenter. Konklusjonen vil i stor grad avhenge av hvilken vekt en legger på de ulike
faktorene. Ut fra en samlet vurdering legger kommunestyret størst vekt på de positive mulighetene
en slik utbygging vil kunne gi for Nord-Odal kommune.
Kommunestyret mener at med en aktiv holdning fra innbyggere, næringsliv og kommunen til de
mulighetene en slik utbygging vil gi, vil de positive effektene overstige de negative effektene og
anbefaler derfor NVE å gi konsesjon til vindkraftutbygging på Songkjølen og Engerfjellet under
forutsetning av at de foreslåtte konfliktreduserende og avbøtende tiltak blir tatt inn som vilkår i
konsesjonsvedtaket.
Kommunestyret beklager sterkt at det ikke finnes lignende muligheter som for vannkraftkommuner i
kommuner med vindkraftutbygging når det kommer til økonomisk kompensasjon. Det er uheldig at
kommunen dermed ikke kan få fast forutsigbar inntekt i hele konsesjonsperioden. Derfor er de
avbøtende og konfliktreduserende tiltak svært viktig.
Kommunestyret ber om at følgende vilkår blir innarbeidet i NVE sitt konsesjonsvedtak:

Landskap





Det skal benyttes ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig at hinderlys bare slår seg på når
det kommer et småfly, helikopter el. lignende nærmere fastsatt sikkerhetssone.
Vegtraséer og oppstillingsplasser skal legges skånsomt i terrenget og områder berørt av
anleggsarbeidene skal settes i stand ved tilsåing og istandsetting tilpasset det naturlige
terrenget.
Det skal ikke hentes ut masse fra annet enn veglinjer og kranoppstillingsplasser. Det må av
detaljplanen beskrives en plan for hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner og kulturmiljø











Det skal tas hensyn til behovet for å redusere vindturbinenes påvirkning på setervanger og
andre kulturminner ved endelig plassering av fysiske inngrep gjennom detaljplan. Det
innebærer at alle kulturminner og sætervanger må registreres og lokaliseres.
Det skal fremgå av detaljplanen at det ikke blir gjennomført fysiske inngrep direkte i konflikt
med sætervanger. Det skal settes igjen en buffersone på minimum 10 meter med vegetasjon.
Det skal under detaljprosjekteringen arbeides for å redusere vindkraftanleggets påvirkning på
setervangene og andre kulturminner ved endelig plassering av mastene.
Det er i konsekvensutredningen foreslått å endre plassering av turbin nr 18,19,20 og 21 som
omkranser Ekornholsætra og det er foreslått at minst to av dem bør fjernes eller flyttes,
fortrinnsvis de mastene som ligger i utsiktsretningen. Vi ber om at NVE følger opp dette i sitt
konsesjonsvedtak. Dersom dette ikke etterkommes bes det om at det settes krav om at
vindturbinene som omslutter Ekornholsætra utstyres med teknologi for å kunne kjøre i
støymodus for å redusere konfliktpotensialet.
Tursti/sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra over til Granlimyrkoia skal
ivaretas. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet. Det skal settes igjen en buffersone på
mimimum 10 meter med vegetasjon.
Det skal legges restriksjoner på hogst av skogsvegetasjon som skjermer mot utsikt til turbiner
fra Sandsætra. Skogeierne skal kompenseres for begrenset hogstmuligheter.
Som avbøtende tiltak i forhold til kulturminner skal det planlegges oppsetting av
informasjonstavler og skilt samt opparbeidelse av stier.

Friluftsliv








Utbygger skal bekoste nødvendig omlegging av løypenettet som kommer i konflikt med
vindkraftanlegget, inkludert skiløyper på veger som ikke brøytes i dag. Tiltakene må
gjennomføres i samråd med Sand IF og kommunen. Det må også bli avklart
ansvarsforholdene ved tilrettelegging der skiløyper krysser internveger.
Utbygger skal bekoste oppsett av skilter og informasjonstavler samt tilrettelegge
parkeringsområder i tilknytning til sti – og løypenettet.
Utbygger skal bidra til tilrettelegging av alternativt løypenett i et mer uberørt friluftsområde
av hensyn til målgruppen som vektlegger naturopplevelsen ved utøvelse av friluftsliv.
Vegene i begge planområdene skal være åpne for biltrafikk.
Det skal benyttes et toppdekke på vegene som gir tilfredsstillende fremkommelighet både
med sykkel og rullestol.
Utbygger skal legge til rette med tilgjengelige rasteplasser på utsiktspunkt i nærheten av veg.







Det bør vurderes å tilrettelegge for spesielle aktiviteter som f. eks asfaltert trasé for rulleski,
piggstol og lignende.
Det skal gjennomføres en risikovurdering og redegjøres for gjennomførbare tiltak for å
redusere faren for iskast til et minimum.
Det skal benyttes teknologi for avising av rotorblader, eventuelt sensorer som medfører at
rotorene stopper ved fare for ising. E.ON Vind skal i detaljplanen konkret utrede avbøtende
tiltak mot iskast. I tillegg til sensorer kan dette være andre avisingssystemer og varsling ved
meteorlogiske forhold som gir konkret fare for iskast.
Fareområder for iskast skal merkes langs skiløyper og veger.

Naturmangfold







Det skal brukes eksterne biologer i detaljplanleggingen.
Det skal ved detaljplanlegging og plassering av vindturbin nr 13 tas hensynt til forekomst
huldrestry ettersom en av mastene er planlagt rett ved en viktig forekomst.
Det skal av detaljplanen fremgå hvordan det konkret skal tas hensyn til andre viktige
naturtypeområder og lokaliteter.
Det skal fremgå av detaljplan hvordan det er tenkt å ta hensyn til foreslåtte avbøtende tiltak
og tilpasning til hekkesesong og leikperioder slik det fremgår av konsekvensutredningen.
Det må utredes nytt trasévalg for nett-tilknytning Songkjølen, basert på alternativ 1b, men i
endret korridor østover, for å redusere konflikter i forhold til naturmangfold.
Det stilles vilkår om bruk av fiberduk og riktig dimensjonert geonett for å unngå drenering av
myr. Dersom prosjektering viser at dette ikke er tilstrekkelig må det settes krav om å bruke
andre metoder som ikke fører til drenering av myr.

Støy






Av hensyn til eksisterende bebyggelse ved Bjerten som ligger i støyutsatt område, av hensyn
til eksisterende bebyggelse rett utenfor og av hensyn til framtidig planlagt bebyggelse
innenfor støyutsatt område skal vindturbinene nr. 15 og 16 lengst syd i Engerfjellet
planområde, tas ut eller flyttes. Alternativt må det settes krav om at disse skal installeres
med teknologi for kjøring i støymodus slik at støyplagene kan reduseres vesentlig.
Anbefalt støygrense skal overholdes for eksisterende bebyggelse, med mindre det er inngått
direkte avtaler om kompenserende tiltak med eierne.
En endring av turbintype og/eller størrelse skal ikke føre til mer støy enn det som fremgår av
dagens planer.
Transformatorer og kjølevifter skal plasseres inne i tårnet, og helst øverst ved maskinhuset
for å bidra til å redusere samlet støybelastning.

Skyggekast


Avbøtende tiltak som viser seg å være nødvendige i forhold til skyggekast skal foretas av
utbygger i samråd med de berørte eierne. Endelig valg av turbiner skal ikke medføre økning i
skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til planområdene eller ny planlagt
hyttebebyggelse ved Bjerten.

Drikkevann og annen forurensning




Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse der forurensning og sikring av
drikkevann vil være et viktig tema. Det forutsettes at Nord-Odal kommune får uttale seg til
miljø- og transportplan, detaljplan og ROS-analyse. Planene må dessuten utformes i dialog
med Juptjenn vannverk.
Det antas at det vil bli behov for breddeutvidelse av Bjørtjennsvegen forbi drikkevannskilden
Svarttjenn. Det må skje på innsiden av vegen, og ikke i form av fylling ut mot Svarttjenn.
Massene som tas ut ved breddeutvidelsen skal ikke deponeres i fylling ned mot tjernet da
dette kan bidra til økt avrenning til tjernet og dermed til redusert vannkvalitet.

Samfunnsmessige virkninger – verdiskaping


Ettersom det ikke er gjort noen gode undersøkelser av hvilke konsekvenser utbygging av
vindkraft har på utviklingen av eiendomsverdi i Norge skal det utredes hvordan en eventuell
etablering av vindkraftanlegg påvirker eiendomsprisene i vindkraft-kommuner i Norge
generelt og Nord-Odal kommune spesielt.

Landbruk



Hensyn til beitedyr skal innarbeides i transport og miljøplan.
Utbygger skal finansierer en ny MIS-registrering fordi tidligere registreringer finansiert av
skogeiere vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen. Det antas at mange MiSfigurer vil bortfalle eller miste sin betydning. Det bør derfor gjennomføres en ny kartlegging
etter at eventuell utbygging er ferdig.

Andre forhold






Planene og oppfølging og tilsyn med arbeidet vil være viktig for å redusere konfliktene ved
anlegget. Kommunen skal få anledning til å uttales seg til innholdet i detaljplan og miljø- og
transportplan før NVE fatter sin beslutning, for å sikre at lokalsamfunnets interesser blir hørt.
Det skal avklares hvordan tilsyn med at planen følges opp skal gjennomføres, slik at
kommunen har visshet for at tiltaket blir gjennomført som beskrevet, inkludert de avbøtende
tiltak som til slutt blir satt som vilkår fra NVE. Planen skal inneholde en beskrivelse av
hvordan blant annet hensynet til rødlistede plante- og fuglearter, drikkevann, friluftsliv, støy,
forurensning, trafikksikkerhet og beredskap skal ivaretas. Som grunnlag for planen skal det
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det skal opprettes en referansegruppe som kan tre i aktivitet under detaljplanlegging av
prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av representanter fra utbygger, kommune,
fylkesmann og interesseorganisasjoner. Referansegruppa skal ha møter minst to ganger i året
under planleggings- og anleggsfasen, deretter etter behov.
Det må fremlegges nye planer for omlegging av veg forbi småbruket Holtet, ved adkomstveg
til Engerfjellet. Det skal utarbeides en bedre løsning for avkjøring fra Fv 181 og andre
problematiske strekninger. Planene skal utarbeides i samråd med kommunen og de berørte
naboer.

Behandling i Formannskapet - 25.09.2013:
Ordføreren, Lise Selnes, fremmet følgende forslag til vedtak:
”Formannskapet tar rådmannens innstilling til orientering i påvente av en ny avtale.”
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar rådmannens innstilling til orientering i påvente av en ny avtale.

Behandling i Kommunestyret - 02.10.2013:
Ordførere Lise Selnes ba om å få behandlet saken nr. 55/13 før sak nr. 54/13.
Thomas Amundsen ønsket ikke det. Den opprinnelige sakslisten blir da fulgt.

Lasse Juliussen fremmet følgende forslag:
”Kommunestyret mener at konsekvensutredningen i hovedsak dekker de emnene som ble fastsatt i
utredningsprogrammet, selv om det som det tydelig framkommer av saksutredningen, er mange
usikkerhetsmomenter. Utredningen viser både positive og negative konsekvenser av en eventuell
utbygging. Nord-Odal kommune har gjennom hele prosessen vært opptatt av at utbygger må kunne
gi kommunen rimelig sikkerhet for at de negative konsekvenser av utbyggingen i størst mulig grad vil
kompenseres, slik andre vindkraftutbyggere har gjort overfor andre kommuner i Hedmark.

Kommunestyret er av den oppfatning at den endelig framlagte kommuneavtalen, ikke gir god nok
sikkerhet også økonomisk for at de negative konsekvenser utbyggingen kan ha for lokalmiljøet,
kompenseres i tilstrekkelig grad. Kommunestyret vil derfor ikke anbefale NVE å gi konsesjon til
vindkraftutbygging på Sognkjølen og Engerfjellet.

Dersom NVE allikevel skulle velge å gi konsesjon, bør det være under forutsetning av at de foreslåtte
konfliktreduserende og avbøtende tiltak blir tatt inn som vilkår i konsesjonsvedtaket. Nord-Odal
kommune varsler ønske om å benytte innsigelsesrett, dersom konsesjon gis.

Kommunestyret ber om at følgende vilkår blir innarbeidet i vedtaket dersom NVE velger å gi
konsesjon for utbygging:

Landskap







Det skal benyttes ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig at hinderlys bare slår
seg på når det kommer et småfly, helikopter el. lignende nærmere fastsatt
sikkerhetssone.
Vegtraséer og oppstillingsplasser skal legges skånsomt i terrenget og områder berørt
av anleggsarbeidene skal settes i stand ved tilsåing og istandsetting tilpasset det
naturlige terrenget.
Det skal ikke hentes ut masse fra annet enn veglinjer og kranoppstillingsplasser. Det
må av detaljplanen beskrives en plan for hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner og kulturmiljø













Det skal tas hensyn til behovet for å redusere vindturbinenes påvirkning på
setervanger og andre kulturminner ved endelig plassering av fysiske inngrep gjennom
detaljplan. Det innebærer at alle kulturminner og sætervanger må registreres og
lokaliseres.
Det skal fremgå av detaljplanen at det ikke blir gjennomført fysiske inngrep direkte i
konflikt med sætervanger. Det skal settes igjen en buffersone på minimum 10 meter
med vegetasjon.
Det skal under detaljprosjekteringen arbeides for å redusere vindkraftanleggets
påvirkning på setervangene og andre kulturminner ved endelig plassering av mastene.
Det er i konsekvensutredningen foreslått å endre plassering av turbin nr 18,19,20 og
21 som omkranser Ekornholsætra og det er foreslått at minst to av dem bør fjernes
eller flyttes, fortrinnsvis de mastene som ligger i utsiktsretningen. Vi ber om at NVE
følger opp dette i sitt konsesjonsvedtak. Dersom dette ikke etterkommes bes det om at
det settes krav om at vindturbinene som omslutter Ekornholsætra utstyres med
teknologi for å kunne kjøre i støymodus for å redusere konfliktpotensialet.
Tursti/sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra over til
Granlimyrkoia skal ivaretas. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet. Det skal
settes igjen en buffersone på mimimum 10 meter med vegetasjon.
Det skal legges restriksjoner på hogst av skogsvegetasjon som skjermer mot utsikt til
turbiner fra Sandsætra. Skogeierne skal kompenseres for begrenset hogstmuligheter.
Som avbøtende tiltak i forhold til kulturminner skal det planlegges oppsetting av
informasjonstavler og skilt samt opparbeidelse av stier.

Friluftsliv








Utbygger skal bekoste nødvendig omlegging av løypenettet som kommer i konflikt med
vindkraftanlegget, inkludert skiløyper på veger som ikke brøytes i dag. Tiltakene må
gjennomføres i samråd med Sand IF og kommunen. Det må også bli avklart
ansvarsforholdene ved tilrettelegging der skiløyper krysser internveger.
Utbygger skal bekoste oppsett av skilter og informasjonstavler samt tilrettelegge
parkeringsområder i tilknytning til sti – og løypenettet.
Utbygger skal bidra til tilrettelegging av alternativt løypenett i et mer uberørt
friluftsområde av hensyn til målgruppen som vektlegger naturopplevelsen ved utøvelse
av friluftsliv.
Vegene i begge planområdene skal være åpne for biltrafikk.









Det skal benyttes et toppdekke på vegene som gir tilfredsstillende fremkommelighet
både med sykkel og rullestol.
Utbygger skal legge til rette med tilgjengelige rasteplasser på utsiktspunkt i nærheten
av veg.
Det bør vurderes å tilrettelegge for spesielle aktiviteter som f. eks asfaltert trasé for
rulleski, piggstol og lignende.
Det skal gjennomføres en risikovurdering og redegjøres for gjennomførbare tiltak for
å redusere faren for iskast til et minimum.
Det skal benyttes teknologi for avising av rotorblader, eventuelt sensorer som
medfører at rotorene stopper ved fare for ising. E.ON Vind skal i detaljplanen konkret
utrede avbøtende tiltak mot iskast. I tillegg til sensorer kan dette være andre
avisingssystemer og varsling ved meteorlogiske forhold som gir konkret fare for
iskast.
Fareområder for iskast skal merkes langs skiløyper og veger.

Naturmangfold









Det skal brukes eksterne biologer i detaljplanleggingen.
Det skal ved detaljplanlegging og plassering av vindturbin nr 13 tas hensynt til
forekomst huldrestry ettersom en av mastene er planlagt rett ved en viktig forekomst.
Det skal av detaljplanen fremgå hvordan det konkret skal tas hensyn til andre viktige
naturtypeområder og lokaliteter.
Det skal fremgå av detaljplan hvordan det er tenkt å ta hensyn til foreslåtte avbøtende
tiltak og tilpasning til hekkesesong og leikperioder slik det fremgår av
konsekvensutredningen.
Det må utredes nytt trasévalg for nett-tilknytning Songkjølen, basert på alternativ 1b,
men i endret korridor østover, for å redusere konflikter i forhold til naturmangfold.
Det stilles vilkår om bruk av fiberduk og riktig dimensjonert geonett for å unngå
drenering av myr. Dersom prosjektering viser at dette ikke er tilstrekkelig må det
settes krav om å bruke andre metoder som ikke fører til drenering av myr.

Støy







Av hensyn til eksisterende bebyggelse ved Bjerten som ligger i støyutsatt område, av
hensyn til eksisterende bebyggelse rett utenfor og av hensyn til framtidig planlagt
bebyggelse innenfor støyutsatt område skal vindturbinene nr. 15 og 16 lengst syd i
Engerfjellet planområde, tas ut eller flyttes. Alternativt må det settes krav om at disse
skal installeres med teknologi for kjøring i støymodus slik at støyplagene kan
reduseres vesentlig.
Anbefalt støygrense skal overholdes for eksisterende bebyggelse, med mindre det er
inngått direkte avtaler om kompenserende tiltak med eierne.
En endring av turbintype og/eller størrelse skal ikke føre til mer støy enn det som
fremgår av dagens planer.
Transformatorer og kjølevifter skal plasseres inne i tårnet, og helst øverst ved
maskinhuset for å bidra til å redusere samlet støybelastning.

Skyggekast



Avbøtende tiltak som viser seg å være nødvendige i forhold til skyggekast skal foretas
av utbygger i samråd med de berørte eierne. Endelig valg av turbiner skal ikke
medføre økning i skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til
planområdene eller ny planlagt hyttebebyggelse ved Bjerten.

Drikkevann og annen forurensning





Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse der forurensning og sikring av
drikkevann vil være et viktig tema. Det forutsettes at Nord-Odal kommune får uttale
seg til miljø- og transportplan, detaljplan og ROS-analyse. Planene må dessuten
utformes i dialog med Juptjenn vannverk.
Det antas at det vil bli behov for breddeutvidelse av Bjørtjennsvegen forbi
drikkevannskilden Svarttjenn. Det må skje på innsiden av vegen, og ikke i form av
fylling ut mot Svarttjenn. Massene som tas ut ved breddeutvidelsen skal ikke
deponeres i fylling ned mot tjernet da dette kan bidra til økt avrenning til tjernet og
dermed til redusert vannkvalitet.

Samfunnsmessige virkninger – verdiskaping



Ettersom det ikke er gjort noen gode undersøkelser av hvilke konsekvenser utbygging
av vindkraft har på utviklingen av eiendomsverdi i Norge skal det utredes hvordan en
eventuell etablering av vindkraftanlegg påvirker eiendomsprisene i vindkraftkommuner i Norge generelt og Nord-Odal kommune spesielt.

Landbruk




Hensyn til beitedyr skal innarbeides i transport og miljøplan.
Utbygger skal finansierer en ny MIS-registrering fordi tidligere registreringer
finansiert av skogeiere vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen. Det antas
at mange MiS-figurer vil bortfalle eller miste sin betydning. Det bør derfor
gjennomføres en ny kartlegging etter at eventuell utbygging er ferdig.

Andre forhold





Planene og oppfølging og tilsyn med arbeidet vil være viktig for å redusere konfliktene
ved anlegget. Kommunen skal få anledning til å uttales seg til innholdet i detaljplan
og miljø- og transportplan før NVE fatter sin beslutning, for å sikre at
lokalsamfunnets interesser blir hørt. Det skal avklares hvordan tilsyn med at planen
følges opp skal gjennomføres, slik at kommunen har visshet for at tiltaket blir
gjennomført som beskrevet, inkludert de avbøtende tiltak som til slutt blir satt som
vilkår fra NVE. Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan blant annet hensynet
til rødlistede plante- og fuglearter, drikkevann, friluftsliv, støy, forurensning,
trafikksikkerhet og beredskap skal ivaretas. Som grunnlag for planen skal det
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det skal opprettes en referansegruppe som kan tre i aktivitet under detaljplanlegging
av prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av representanter fra utbygger,
kommune, fylkesmann og interesseorganisasjoner. Referansegruppa skal ha møter
minst to ganger i året under planleggings- og anleggsfasen, deretter etter behov.



Det må fremlegges nye planer for omlegging av veg forbi småbruket Holtet, ved
adkomstveg til Engerfjellet. Det skal utarbeides en bedre løsning for avkjøring fra Fv
181 og andre problematiske strekninger. Planene skal utarbeides i samråd med
kommunen og de berørte naboer. ”

Lasse Juliussens forslag ble vedtatt med 14 stemmer. Rådmannens forslag fikk 11 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret mener at konsekvensutredningen i hovedsak dekker de emnene som ble fastsatt i
utredningsprogrammet, selv om det som det tydelig framkommer av saksutredningen, er mange
usikkerhetsmomenter. Utredningen viser både positive og negative konsekvenser av en eventuell
utbygging. Nord-Odal kommune har gjennom hele prosessen vært opptatt av at utbygger må
kunne gi kommunen rimelig sikkerhet for at de negative konsekvenser av utbyggingen i størst
mulig grad vil kompenseres, slik andre vindkraftutbyggere har gjort overfor andre kommuner i
Hedmark.

Kommunestyret er av den oppfatning at den endelig framlagte kommuneavtalen, ikke gir god nok
sikkerhet også økonomisk for at de negative konsekvenser utbyggingen kan ha for lokalmiljøet,
kompenseres i tilstrekkelig grad. Kommunestyret vil derfor ikke anbefale NVE å gi konsesjon til
vindkraftutbygging på Sognkjølen og Engerfjellet.

Dersom NVE allikevel skulle velge å gi konsesjon, bør det være under forutsetning av at de
foreslåtte konfliktreduserende og avbøtende tiltak blir tatt inn som vilkår i konsesjonsvedtaket.
Nord-Odal kommune varsler ønske om å benytte innsigelsesrett, dersom konsesjon gis.

Kommunestyret ber om at følgende vilkår blir innarbeidet i vedtaket dersom NVE velger å gi
konsesjon for utbygging:

Landskap







Det skal benyttes ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig at hinderlys bare
slår seg på når det kommer et småfly, helikopter el. lignende nærmere fastsatt
sikkerhetssone.
Vegtraséer og oppstillingsplasser skal legges skånsomt i terrenget og områder
berørt av anleggsarbeidene skal settes i stand ved tilsåing og istandsetting
tilpasset det naturlige terrenget.
Det skal ikke hentes ut masse fra annet enn veglinjer og kranoppstillingsplasser.
Det må av detaljplanen beskrives en plan for hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner og kulturmiljø















Det skal tas hensyn til behovet for å redusere vindturbinenes påvirkning på
setervanger og andre kulturminner ved endelig plassering av fysiske inngrep
gjennom detaljplan. Det innebærer at alle kulturminner og sætervanger må
registreres og lokaliseres.
Det skal fremgå av detaljplanen at det ikke blir gjennomført fysiske inngrep
direkte i konflikt med sætervanger. Det skal settes igjen en buffersone på
minimum 10 meter med vegetasjon.
Det skal under detaljprosjekteringen arbeides for å redusere vindkraftanleggets
påvirkning på setervangene og andre kulturminner ved endelig plassering av
mastene.
Det er i konsekvensutredningen foreslått å endre plassering av turbin nr 18,19,20
og 21 som omkranser Ekornholsætra og det er foreslått at minst to av dem bør
fjernes eller flyttes, fortrinnsvis de mastene som ligger i utsiktsretningen. Vi ber
om at NVE følger opp dette i sitt konsesjonsvedtak. Dersom dette ikke
etterkommes bes det om at det settes krav om at vindturbinene som omslutter
Ekornholsætra utstyres med teknologi for å kunne kjøre i støymodus for å
redusere konfliktpotensialet.
Tursti/sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra over til
Granlimyrkoia skal ivaretas. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet. Det
skal settes igjen en buffersone på mimimum 10 meter med vegetasjon.
Det skal legges restriksjoner på hogst av skogsvegetasjon som skjermer mot
utsikt til turbiner fra Sandsætra. Skogeierne skal kompenseres for begrenset
hogstmuligheter.
Som avbøtende tiltak i forhold til kulturminner skal det planlegges oppsetting av
informasjonstavler og skilt samt opparbeidelse av stier.

Friluftsliv











Utbygger skal bekoste nødvendig omlegging av løypenettet som kommer i
konflikt med vindkraftanlegget, inkludert skiløyper på veger som ikke brøytes i
dag. Tiltakene må gjennomføres i samråd med Sand IF og kommunen. Det må
også bli avklart ansvarsforholdene ved tilrettelegging der skiløyper krysser
internveger.
Utbygger skal bekoste oppsett av skilter og informasjonstavler samt tilrettelegge
parkeringsområder i tilknytning til sti – og løypenettet.
Utbygger skal bidra til tilrettelegging av alternativt løypenett i et mer uberørt
friluftsområde av hensyn til målgruppen som vektlegger naturopplevelsen ved
utøvelse av friluftsliv.
Vegene i begge planområdene skal være åpne for biltrafikk.
Det skal benyttes et toppdekke på vegene som gir tilfredsstillende
fremkommelighet både med sykkel og rullestol.
Utbygger skal legge til rette med tilgjengelige rasteplasser på utsiktspunkt i
nærheten av veg.
Det bør vurderes å tilrettelegge for spesielle aktiviteter som f. eks asfaltert trasé
for rulleski, piggstol og lignende.






Det skal gjennomføres en risikovurdering og redegjøres for gjennomførbare
tiltak for å redusere faren for iskast til et minimum.
Det skal benyttes teknologi for avising av rotorblader, eventuelt sensorer som
medfører at rotorene stopper ved fare for ising. E.ON Vind skal i detaljplanen
konkret utrede avbøtende tiltak mot iskast. I tillegg til sensorer kan dette være
andre avisingssystemer og varsling ved meteorlogiske forhold som gir konkret
fare for iskast.
Fareområder for iskast skal merkes langs skiløyper og veger.

Naturmangfold











Det skal brukes eksterne biologer i detaljplanleggingen.
Det skal ved detaljplanlegging og plassering av vindturbin nr 13 tas hensynt til
forekomst huldrestry ettersom en av mastene er planlagt rett ved en viktig
forekomst.
Det skal av detaljplanen fremgå hvordan det konkret skal tas hensyn til andre
viktige naturtypeområder og lokaliteter.
Det skal fremgå av detaljplan hvordan det er tenkt å ta hensyn til foreslåtte
avbøtende tiltak og tilpasning til hekkesesong og leikperioder slik det fremgår av
konsekvensutredningen.
Det må utredes nytt trasévalg for nett-tilknytning Songkjølen, basert på
alternativ 1b, men i endret korridor østover, for å redusere konflikter i forhold
til naturmangfold.
Det stilles vilkår om bruk av fiberduk og riktig dimensjonert geonett for å unngå
drenering av myr. Dersom prosjektering viser at dette ikke er tilstrekkelig må
det settes krav om å bruke andre metoder som ikke fører til drenering av myr.

Støy







Av hensyn til eksisterende bebyggelse ved Bjerten som ligger i støyutsatt område,
av hensyn til eksisterende bebyggelse rett utenfor og av hensyn til framtidig
planlagt bebyggelse innenfor støyutsatt område skal vindturbinene nr. 15 og 16
lengst syd i Engerfjellet planområde, tas ut eller flyttes. Alternativt må det settes
krav om at disse skal installeres med teknologi for kjøring i støymodus slik at
støyplagene kan reduseres vesentlig.
Anbefalt støygrense skal overholdes for eksisterende bebyggelse, med mindre det
er inngått direkte avtaler om kompenserende tiltak med eierne.
En endring av turbintype og/eller størrelse skal ikke føre til mer støy enn det som
fremgår av dagens planer.
Transformatorer og kjølevifter skal plasseres inne i tårnet, og helst øverst ved
maskinhuset for å bidra til å redusere samlet støybelastning.

Skyggekast



Avbøtende tiltak som viser seg å være nødvendige i forhold til skyggekast skal
foretas av utbygger i samråd med de berørte eierne. Endelig valg av turbiner skal

ikke medføre økning i skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til
planområdene eller ny planlagt hyttebebyggelse ved Bjerten.
Drikkevann og annen forurensning





Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse der forurensning og
sikring av drikkevann vil være et viktig tema. Det forutsettes at Nord-Odal
kommune får uttale seg til miljø- og transportplan, detaljplan og ROS-analyse.
Planene må dessuten utformes i dialog med Juptjenn vannverk.
Det antas at det vil bli behov for breddeutvidelse av Bjørtjennsvegen forbi
drikkevannskilden Svarttjenn. Det må skje på innsiden av vegen, og ikke i form
av fylling ut mot Svarttjenn. Massene som tas ut ved breddeutvidelsen skal ikke
deponeres i fylling ned mot tjernet da dette kan bidra til økt avrenning til tjernet
og dermed til redusert vannkvalitet.

Samfunnsmessige virkninger – verdiskaping



Ettersom det ikke er gjort noen gode undersøkelser av hvilke konsekvenser
utbygging av vindkraft har på utviklingen av eiendomsverdi i Norge skal det
utredes hvordan en eventuell etablering av vindkraftanlegg påvirker
eiendomsprisene i vindkraft-kommuner i Norge generelt og Nord-Odal kommune
spesielt.

Landbruk




Hensyn til beitedyr skal innarbeides i transport og miljøplan.
Utbygger skal finansierer en ny MIS-registrering fordi tidligere registreringer
finansiert av skogeiere vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen. Det
antas at mange MiS-figurer vil bortfalle eller miste sin betydning. Det bør derfor
gjennomføres en ny kartlegging etter at eventuell utbygging er ferdig.

Andre forhold





Planene og oppfølging og tilsyn med arbeidet vil være viktig for å redusere
konfliktene ved anlegget. Kommunen skal få anledning til å uttales seg til
innholdet i detaljplan og miljø- og transportplan før NVE fatter sin beslutning,
for å sikre at lokalsamfunnets interesser blir hørt. Det skal avklares hvordan
tilsyn med at planen følges opp skal gjennomføres, slik at kommunen har visshet
for at tiltaket blir gjennomført som beskrevet, inkludert de avbøtende tiltak som
til slutt blir satt som vilkår fra NVE. Planen skal inneholde en beskrivelse av
hvordan blant annet hensynet til rødlistede plante- og fuglearter, drikkevann,
friluftsliv, støy, forurensning, trafikksikkerhet og beredskap skal ivaretas. Som
grunnlag for planen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det skal opprettes en referansegruppe som kan tre i aktivitet under
detaljplanlegging av prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av
representanter fra utbygger, kommune, fylkesmann og interesseorganisasjoner.
Referansegruppa skal ha møter minst to ganger i året under planleggings- og
anleggsfasen, deretter etter behov.



Det må fremlegges nye planer for omlegging av veg forbi småbruket Holtet, ved
adkomstveg til Engerfjellet. Det skal utarbeides en bedre løsning for avkjøring
fra Fv 181 og andre problematiske strekninger. Planene skal utarbeides i samråd
med kommunen og de berørte naboer.

Saksopplysninger:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring konsesjonssøknad med
konsekvensutredning for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.
Kommunen har fått utsatt høringsfrist til første møte i kommunestyret etter sommerferien.
Opprinnelig høringsfrist var 1. mai.
NVE ønsker at kommunen avgir uttalelse hvor spørsmål om utredningene er tilstrekkelige, om
prosjektet bør gis konsesjon og om aktuelle avbøtende tiltak blir behandlet.
Kommuner, fylkeskommuner, og statlige fagetater har innsigelsesrett. En innsigelse som ikke blir
imøtekommet eller trukket, fører til at saken etter behandling i NVE også skal behandles av Olje- og
energidepartementet.

Om tiltaket og tiltakshaver
E.ON Vind Sverige AB (E.ON) søker i medhold av energiloven om konsesjon for å bygge og drive et
vindkraftverk med inntil 47 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 144,5 MW.
Vindturbinene planlegges i to delområder, med inntil 32 vindturbiner i delområdet Songkjølen og 15
vindturbiner i delområdet Engerfjellet. Planområdene utgjør til sammen ca 24 kvadratkilometer og
er beliggende på åsene vest i Nord-Odal kommune, sør og nord for Fv 181 Eidsvollsvegen. Begge
planområdene er i kommuneplanens arealdel definert som LNF-områder med særskilte biologisk
mangfold, friluftsliv og naturverninteresser.
Eidsiva Nett AS står som konsesjonssøker for nettilknytningen. Det søkes om to alternativer for
nettilknytning til Songkjølen. Begge traséene går gjennom Nes kommune i Akershus fylke.
Kraftproduksjonen fra Engerfjellet planlegges knyttet til eksisterende nett-trasé som går gjennom
området. Det er søkt om tillatelse til ekspropriasjon og forhåndstiltrede dersom det ikke lykkes
tiltakshaver å oppnå minnelig avtale med alle grunneiere i forkant av utbyggingen.
Tabell 1 Oversikt over tiltaket

Songkjølen Engerfjellet
Antall turbiner
Tårnhøyde vindturbin
Rotordiameter vindturbin
Ytelse pr. turbin
Samlet ytelse/installer effekt
Årsproduksjon (ca 2 700 fullasttimer/år)
Samlet areal oppstillingsplasser og vindturbiner
2 transformatorstasjoner (arealbehov totalt)
2 servicebygg (arealbehov totalt)
Internveger totalt
Planområdets areal
Andel beslaglagt areal i planområdet (utenom kraftgate)
Investeringskostnad inkl. nett og transformatorstasjoner
Estimert investering/produsert kraft

32

15

119 m
112 m
3,075
144,5 MW
Ca 390 GWh
70 500 m2
4 000 – 5 000 m2
Ca 400 m2
37 km
23,9 km2
1,8 %
Ca 1 650 millioner NOK
Ca 4,3 kr/år KWh

Hele søknaden og konsekvensutredningen er tilgjengelig på http://www.nve.no/vindkraft
NVE har hatt flere orienteringsmøter og folkemøter om saken. Formannskapet var høsten 2012 på
befaring på et vindkraftanlegg i Ludvika, Sverige. Det lokale engasjementet er stort og antall
høringsuttalelser svært høyt. Kommunen har bedt NVE om innsyn i høringsuttalelsene og disse kan

sees på kommunens innsynsportal www.nord-odal.kommune.no, ved å velge ”Post, saker og møter”.
Dokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Klima og energi
Vindkraft er elektrisitet produsert med en fornybar energikilde. Det er en målsetting at Norge skal
satse på en øking av fornybare energikilder for å oppnå en mer bærekraftig utvikling, slik at utslipp
fra fossile energikilder kan reduseres. Fornybardirektivet har som mål at EU i 2020 skal ha en andel
fornybar energi som er 20 prosent av den totale energibruken. Norge er som EØS-medlem omfattet
av direktivet. Norges mål er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Avtalen mellom Norge
og Sverige om det grønne el-sertifikatmarkedet innebærer et mål om å bygge ut 26,4 TWh ny
fornybar kraft i de to landene innen utgangen av 2020. Halvparten av dette utgjør 13, 2 TWh og det
er antatt at rundt 6-8 TWh skal komme fra vindkraft.
Det er hittil gitt konsesjoner for ca 14 TWh, jf Tabell 2. Ikke alle disse prosjektene inngår i elsertifikatordningen. Av gitte konsesjoner er det ca 2 TWh som er bygget eller er under utbygging.
NVE har gitt utrykk for at det er nødvendig å tildele konsesjon til 2-3 ganger mer enn målet, ettersom
det er mange prosjekter som ikke blir realisert.
Tabell 2 Fordeling meddelte konsesjoner

Status

Antall prosjekter MW

GWh

TWh

Ikke bygd, påklaget 9

895

2417

2,4

Ikke bygd

37

3380,55 9127

9,1

Under utbygging

3

211

570

0,6

Bygd

23

705,55

1905

1,9

72

5192

14019 14,0

Høringsuttalelser/Innsigelser
NVE har fått inn et meget stort antall høringsuttalelser. Langt de fleste uttalelsene er negative til en
utbygging. Kommunen har etter forespørsel fått oversendt disse. Samtlige er gjennomgått og viktige
momenter fra høringsuttalelsene er tatt med som grunnlag for saksutredningen. I tillegg har
kommunen mottatt en stor mengde direkte henvendelser, som er lest og besvart i den grad man har
ansett at kommunen har vært rette instans til å svare. Flere innspill som er sendt direkte til
kommunen er videreformidlet til NVE og E.ON.
Det er NVE som er adressat for høringsuttalelsene og det er NVE som er ansvarlig for den formelle
behandlingen av høringsuttalelsene. Vi ønsker likevel å gi en kort orientering om hvilke innsigelser
som er reist overfor NVE.
Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse til utbygging av vindkraft i sørøstlige del av
Songkjølen, men synes det er akseptabelt å gå videre med konsesjonsbehandling av vindkraftverk på
Engerfjellet og nordvestlige deler av Songkjølen under forutsetning av at det gjennomføres risiko- og
sårbarhetsanalyse og settes inn avbøtende tiltak.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse da det ikke foreligger en regional plan for
lokalisering av vindkraftverk. Det fremmes også innsigelse til konsekvensutredningen på grunn av
manglende risiko- og sårbarhetsanalyse. I tillegg støttes Fylkesmannen i Hedmark sin innsigelse
vedrørende sørlige delområde av Songkjølen. I tillegg fremmes det innsigelse mot de deler av
planene som omhandler nettilknytning gjennom Nes kommune.

Eidsvoll kommune har fremmet innsigelse på grunnlag av at det ikke foreligger en regional plan.
Eidsvoll kommune har vedtatt ikke å anbefale at det gis konsesjon. Dette er begrunnet i mangel på
regional plan, samt at tiltaket medfører negative konsekvenser for friluftsliv og dermed for folkehelse
i kommunen, samt negative påvirkninger/belastninger i noen av de siste relativt urørte områdene i
kommunen.
Nes kommune har ikke fremmet innsigelse, men har vedtatt å ta konsesjonssøknaden med
konsekvensutredningen til orientering, i tillegg til at de har anbefalt at nettilknytning alternativ 1b
velges, men at traséen legges om for å skåne registrerte naturområder i nær tilknytning til den
foreslåtte trasé.
NVE har hatt innsigelsesmøte med Fylkesmannen i Hedmark, som på bakgrunn av at NVE har stilt
tilleggskrav om utredninger fra E.ON, trekker innsigelsen vedrørende manglende ROS analyse. NVE
har krevd at sannsynligheten for uforutsette hendelser og uhell skal vurderes og at virkninger ved
eventuelle hendelser og tiltak som kan redusere disse, skal beskrives. Dette omfatter temaer som liv
og helse, økonomiske verdier, samfunnsviktige funksjoner og ytre miljø. Det skal redegjøres for hvilke
temaer som er vurdert, og for hvordan hensynet til sikkerhet skal ivaretas dersom det gis konsesjon.
Det er planlagt tilsvarende møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg har kommunen fått
opplyst at Fylkesmannens innsigelse vedrørende sørlige del av planområdet Songkjølen
opprettholdes, og at den er presisert til å omfatte vindturbinmastene 22 – 31. Det er også utarbeidet
et alternativ støykart hvor disse mastene er fjernet (se avsnitt om støy).

Saksvurdering
Administrasjonens vurdering av viktige forhold av betydning for lokalsamfunnet knyttet til
konsekvensutredningen, høringsuttalelser og tilleggsopplysninger kommunen har fått underveis,
presentert tematisk fortløpende under.

Landskap
Konsekvensutredningen konkluderer med at de to vindkraftanleggene begge vil ha stor negativ
konsekvens for landskapet. Anlegget ligger godt synlig på åsryggen og det vil prege horisontlinjen
både for de to Odalskommunene og for kommunene i Øvre Romerike. Det fremkommer av
synlighetskart og fotomontasjer at et varierende antall turbiner vil være synlige over store deler av
Nord-Odal kommune, både i bebygde områder og i utmark. Det samlede landskapsbilde vil i følge
konsekvensutredningen, i tillegg til selve vindturbinene, også bli preget av driftsveier som føres opp
til og til dels over de mest karakteristiske høydedragene og toppene i planområdet. Det er klart at
dersom vindkraftanleggene blir realisert, vil de komme til å påvirke opplevelsen av landskapet i store
deler av kommunen. Dette fremkommer ikke særlig godt av fotoillustrasjonene. Det foreligger
forøvrig heller ikke fotoillustrasjoner fra utsiktspunkter i Sør-Odal kommune og konsekvenser for
denne nabokommunen er lite beskrevet.

Hinderlys
Vindturbinene skal være utstyrt med hinderlys av hensyn til luftfartssikkerheten. Synligheten av
vindkraftanlegget på kvelds- og nattetid vil være avhengig av valg av teknologi for hinderlys. I
konsesjonssøknaden for vindturbinanlegget i kapittel 6.5 Lysmerking av turbinene fremkommer det
at det på grunn av mastenes høyde vil være nødvendig med høyintensitets hinderlys. Høyintensitets
hinderlys er i Forskrift om merking av luftfartshindre (BSL E 2-2) angitt til å skulle gi blinkende hvitt lys
med blinkfrekvens mellom 40 og 60 per minutt og med effektiv lysintensitet på minimum 100 000 cd
hvitt lys.
E.ON har etter krav fra NVE gitt tilleggsopplysninger1 vedrørende alternativ merking og forholdet til
Luftfarttilsynets regelverk. Bakgrunnen for kravet fra NVE er at det forventes at ny forskrift om
1
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merking av luftfartshindre er ventet før vedtakstidspunkt, samtidig som det er knyttet usikkerhet til
alternativ merking av luftfartshinder. Av svaret fra E.ON går det fram at Luftfartstilsynets utkast til ny
forskrift åpner for at høyintensitets hinderlys skal være tent hele døgnet, eller tennes senest når
luftfartøy har en avstand på 1500 m fra hinderet. Det forutsettes da, dersom teknologien med
radarbasert varslingssystem svikter, at hinderlysene tenner og lyser kontinuerlig inntil feilen er rettet.
E.ON opplyser videre at de har erfaring med bruk av radarbasert varslingssystem, som begrenser
bruken av hinderlys. På bakgrunn av denne erfaringen har de vurdert at bruk av denne teknologien i
prosjektet vil innebære en økning i investeringskostnadene på ca 1 %, og en økning i
driftskostnadene på ca 1 %. E.ON har gått langt i å forplikte seg til å bruke denne teknologien under
arbeidet med en kommuneavtale med kommunen.
E.ON har lagt ved en visualisering av hinderlysene basert på det antall man anser blir nødvendig (5-6
på Songkjølen og 2-3 Engerfjellet). Av visualiseringen fremgår det at landskapsvirkningen vil bli
betydelig dersom lysene skal stå på kontinuerlig. De vil derfor være av stor betydning at den nye
teknologien med radarbasert varslingssystem tas i bruk. Vanlige rutefly/større fly vil ikke utløse at
lysene slås på ettersom de flyr over den angitte faresonen. I konsesjonssøknaden er det henvist til ny
tilgjengelig teknologi for radarbasert varslingssystem, men ut fra de formuleringene som er valgt er
det ikke grunnlag for å fastslå at E.ON i konsesjonssøknaden har forpliktet seg til å velge en slik
løsning. Dette spørsmålet er av så stor betydning, at det derfor ikke bør få avgjørende betydning at
det må beregnes en marginal kostnadsøkning for prosjektet. Det må komme klart fram av
konsesjonsvedtaket at det skal benyttes ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig at lysene bare
slår seg på når det kommer et småfly, helikopter el. lignende nærmere sikkerhetssonen og at de ellers
er avslått.

Terrengtilpasning, massetak
Det er svært begrenset hva som er mulig å gjennomføre som avbøtende tiltak i forhold til
landskapsvirkning av vindturbinene utover krav om hinderlys. Det vil likevel være viktig å få
gjennomført avbøtende tiltak ved linjeføring og terrengtilpasning av veger, bygninger og
kraftledninger som følger av anlegget. Det må i konsesjonsvedtaket stilles krav til at vegtraséer og
oppstillingsplasser legges skånsomt i terrenget og at områder berørt av anleggsarbeidene settes i
stand ved tilsåing og istandsetting tilpasset det naturlige terrenget.
Det vil også være viktig å begrense terrenginngrepene. Det fremgår av konsekvensutredningen at en
vil etterstrebe massebalanse internt i vindkraftanlegget. Ved behov for mer masse ønskes disse
hentet internt i anlegget ved å sprenge ned små koller nær veilinje eller nær
kranoppstillingsplassene. Dette vil være med på å øke de negative konsekvensene av naturinngrepet.
Dette er ikke ønskelig. NVE har bedt E.ON om tilleggsopplysninger vedrørende massebehovet. NVE
har bedt om et anslag over massebehovet, og en vurdering av bruk av eksisterende massetak med sin
kapasitet og nærhet, i forhold til etablering av nye massetak.
E.ON sier i sitt tilsvar at det vanligvis oppnås massebalanse i slike prosjekter ved at behovet for
masser dekkes gjennom vegtrasé, fundament og oppstillingsplasser. Det fremkommer også at det er
vanskelig å avklare dette før detaljplaner foreligger. E.ON viser også til at det er aktuelt å hente
masser internt i anlegget ved å sprenge ned små koller nær veglinja, eller nær
kranoppstillingsplassene. Det fremgår imidlertid også at det er etablert massetak i kommunen som
kan benyttes til å levere masser. Fylkesmannen i Hedmark har i sin høringsuttalelse bedt NVE om at
det settes vilkår til eventuell konsesjon, at det ikke åpnes massetak i planområdet og at nødvendig
tilført masse hentes fra godkjente massetak. Det vil være en klar fordel om NVE setter et slikt vilkår.
Dette bør avklares ved konsesjonstidspunkt ettersom dette er svært viktig både med hensyn til
omfang av landskapsinngrep og i forhold til effekt på øvrige natur-, miljø- og friluftslivsinteresser.
Det må derfor stilles krav i konsesjonsvedtaket om at det ikke skal åpnes massetak i planområdet.
Masser skal ikke hentes ut fra annet enn vegtrasé, fundament og kranoppstillingsplasser. Det må av
detaljplanene fremkomme hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner og kulturmiljø
Den kulturhistoriske verdien på Songkjølen er angitt til middel til stor, mens den på Engerfjellet er
satt til liten til middels. Oppsummert angir konsekvensutredningen at konsekvensgraden for
Engerfjellet vedrørende kulturminner og kulturmiljø er middels til liten, mens det for Songkjølen er
angitt middels negativ konsekvens. Konsekvensene vedrørende opplevelsen av kulturminner lokalt
vurderes til å være middels til stort negativt og det er da de visuelle konsekvensene som fremheves.
Av kulturminnemyndighetene er det stilt krav om at det gjennomføres arkeologisk registrering av
planområdene inkludert traséer for nett-tilknytning. Denne må foreligge tidsnok til at den kan tas
hensyn til under arbeidet med detaljplaner for tiltaket.
Nordre Odalen kulturminnelag påpeker i sin høringsuttalelse feil og mangler i
konsekvensutredningen. De mener at verdien av kulturminnene og konsekvensene av tiltaket er
større enn det som fremkommer i utredningen. Det vises til at det ved utarbeidelse av
konsekvensutredningen ikke er tatt kontakt med lokale ressurspersoner. Det ser heller ikke ut til at
de skriftlige kildene vedrørende det arbeidet som er gjort i form av kartlegging og beskrivelse av
setervanger i Odalen er benyttet. Dette er beklagelig.
NVE har i etterkant bedt E.ON kommentere kulturminnelagets uttalelse. Av denne kommentaren,
utarbeidet av Sweco2 fremgår det at de supplerende opplysningene ikke forandrer på samlet
verdivurdering av planområdet. Det fremgår imidlertid også at de fortsatt ikke har benyttet seg av
kildemateriale ettersom de viser til at det er setervanger som de ikke har lokalisert. Lokalisering av
disse setervangene er beskrevet i kildene. Dette gjelder rester etter setervanger som i mer eller
mindre grad har rester etter tidligere sætring i form av hustufter og/eller vegetasjon.
Det er imidlertid liten tvil om at setervangene har stor lokal betydning og at vindkraftverket vil ha en
negativ effekt på den kulturhistoriske opplevelsen av disse. Kommunen har bidratt til å finansiere
kartlegging av setervanger både med hensyn til kulturverdi og til biologisk mangfold. Kommunen har
også, i samarbeid med Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal utarbeidet en egen veiledning til bruk og
bevaring av sætermiljøene. Målet er at setervangene skal kunne bevares for framtida og at de kan
framstå i et kulturhistorisk perspektiv.
Det er derfor av betydning at det stilles krav om avbøtende tiltak for å redusere konflikter knyttet til
sætre og sætring. Det bør også stilles krav om at alle sætervangene lokaliseres og at det ikke blir gjort
fysiske inngrep på eller i direkte konflikt med disse. Det bør settes krav om at det settes en
buffersone med vegetasjon på ca 10 meter.

Ekornholsætra
Ekornholsætra, som i tillegg til å være kulturhistorisk viktig også er et viktig turmål, jf. avsnittet om
friluftsliv, vil bli omsluttet av turbin nr. 18,19,20 og 21 på 3-400 meters avstand. Det er vanskelig å se
for seg avbøtende tiltak utover å fjerne eller flytte minst to av turbinene, fortrinnsvis de som ligger i
utsiktsretningen. Dette vil gå utover lønnsomheten i prosjektet og det vurderes derfor som svært
usikkert hvorvidt NVE vil stille et slikt krav i sitt konsesjonsvedtak.
Det er ønskelig at NVE stiller krav om at disse vindturbinene flyttes, alternativt at de aktuelle
vindturbinene innrettes med teknologi for å kjøre i støymodus slik at i hvert fall konflikter knyttet til
støy kan reduseres.

Sandsætra
Det fremgår av konsekvensutredningen at skogsvegetasjonen begrenser utsikt mot vindturbiner fra
Sandsætra. Illustrasjonen på side 97 i konsekvensutredningen viser at dersom denne vegetasjonen
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fjernes vil et stort antall vindturbiner bli synlige. Det bør derfor som avbøtende tiltak legges
restriksjoner på hogst i dette område og med kompensasjon til skogeiere for dette.

Andre kulturminner/ sætervanger inkludert sætervegene
Dersom det gis konsesjon må det i konsesjonsvedtaket settes krav om at det gjennom detaljplan skal
arbeides for å redusere vindkraftanleggets påvirkning på setervangene og andre kulturminner ved
endelig plassering av vindturbiner. Tursti/ sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra
over til Granlimyrkoia skal opprettholdes. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet.
Det bør også settes krav om kompenserende tiltak som opparbeidelse av stier/skilting dersom
eksisterende sæterveg og skilter blir påvirket. Det må tas hensyn til nye kulturminneregistreringer i
detaljplanarbeidet. Det bør vurderes om oppsetting av informasjonstavler og skilt, samt
opparbeidelse av stier bør inngå som kompenserende tiltak. Det er derfor ønskelig at NVE stiller krav
om avbøtende tiltak for kulturminner i form av oppsetting av informasjonstavler og skilt samt
opparbeidelse av stier.

Friluftsliv og ferdsel
Konsekvensene for friluftsliv og ferdsel gir oppsummert en middels negativ konsekvens for
Engerfjellet og en stor til middels negativ konsekvens for Songkjølen. Det er god tilgjengelighet til
begge områdene. I henhold til konsekvensutredningen er det ni parkeringsområder for
friluftslivsutfart rundt Songkjølen og 10 parkeringsområder ved Engerfjellet. Det er et nettverk av
merkede stier og oppkjørte skiløyper på Songkjølen. På Engerfjellet er det færre stier og løyper.
Det kan stilles spørsmål ved om konsekvensgraden for Engerfjellet i Nord-Odal kommune er satt for
lavt, ettersom konsekvensgraden der er satt til liten negativ konsekvens. For Engerfjellet vil det i
Nord-Odal særlig være interessekonflikter vedrørende friluftsliv i forbindelse med hyttefeltet i
Bjerten og hytter ved Otten. Eidsvoll kommune uttaler i forbindelse med sin høringsuttalelse at de
negative konsekvensene for friluftsliv er satt for lavt når det gjelder Engerfjellet. Det pekes på at det i
den søndre delen prepareres skiløyper, at det foreligger konkrete planer om å ta i bruk en gammel
løypetrasé som går gjennom området, at Engerfjellet er en del av et stort, sammenhengende
friluftsområde, og det faktum at det i dag er mindre tilrettelagt bidrar til attraktivitet for de
brukergrupper som foretrekker mindre tilrettelagte områder.
Jaktinteressen i kommunen er stor og begge områdene benyttes til småvilt- og storviltjakt.
Konsekvensutredningen peker på at nye veier i området vil gi lettere atkomst til terrenget og at felt
storvilt enklere kan fraktes ut. Konsekvensutredningen peker imidlertid også på at naturopplevelsen
for de fleste jegere er en viktig del av jakten, for mange den viktigste, og at denne naturopplevelsen
vil bli sterkt påvirket som følge av inngrepet. Av rapporten ”Regionale og lokale ringvirkninger av
vindkraftutbygging” utarbeidet av Ask rådgivning (2010) er det registrert en nedgang i bruken til jakt
etter at vindkraftverkene er utbygd. Det fremgår også av konsekvensvurderingen at utbyggingen vil
kunne få negative konsekvenser for storfugl, men mindre konsekvenser for orrfugl og hjortevilt.
Av konsekvensutredningen fremgår det videre at man inne i planområdet vil kunne oppleve støy og
skyggekast, men at det fortsatt vil være mulig å benytte området til turaktiviteter både sommer og
vinter. Videre at bruksmønsteret vil endres ved at området blir tilgjengelig for andre grupper som for
eksempel funksjonshemmede i rullestol eller syklende som ønsker veier for å komme seg ut i
terrenget. Områdene er i dag også relativt godt tilgjengelige, det er derfor usikkert om dette vil
medføre økt trafikk av nye brukergrupper. Dette vil i så fall kreve tilrettelegging.
Stor deler av Sand IF sitt løypenett ligger innenfor planområdet for Songkjølen. Dette er et mye brukt
område som er meget snøsikkert og som ligger med kort kjørevei for store deler av Odalens
innbyggere. Sand IF sitt løypenett er også knutepunk for løyper fra Sør Odal, Nes og Eidsvoll. En del
av løypenettet følger veger som ikke brøytes i dag. Det må derfor stilles som vilkår for eventuelt
konsesjonsvedtak at utbygger bekoster nødvendig omlegging av løypenettet, inkludert skiløyper på
veger som ikke brøytes i dag. Dette må gjennomføres i samråd med Sand IF og kommunen. Det må

også avklares ansvar vedrørende tilrettelegging der skiløypa krysser internveger. Det bør også
vurderes å stille vilkår om at utbygger bidrar til tilrettelegging av alternativt løypenett i et mer
uberørt friluftsområde av hensyn til målgruppen som vektlegger naturopplevelsen ved utøvelse av
friluftsliv.
I følge konsekvensutredningen stenges vanligvis vegene i planområdet med bom. Å stenge vegene
med bom harmonerer ikke med de fordelene ved utbygging som er beskrevet i
konsekvensutredningen. Dersom området skal kunne tas i bruk av f. eks funksjonshemmede vil det
være helt nødvendig at en kan bruke bil inn i området. Det må derfor stilles krav om at vegene skal
være åpne for biltrafikk, at det benyttes et toppdekke på vegene som gir tilfredsstillende
fremkommelighet både med sykkel og rullestol og at utbygger legger til rette med tilgjengelige
rasteplasser på utsiktspunkt i nærheten av veg. Det bør også vurderes å tilrettelegge med egne
aktiviteter som f. eks asfaltert trasé for rulleski, piggstol og lignende.

Iskast
I henhold til konsekvensutredningen oppstår ising først og fremst ved temperaturer rundt 00 C, ved
høy luftfuktighet og først og fremst i høyereliggende områder. Det vises til at avisingssystemer er
installert i flere vindkraftverk og at systemene er under stadig utvikling. E.ON har i dag isdetektorer
på flere av sine turbiner og uttaler at de har som målsetning at turbinene i det aktuelle området skal
utrustes med tilgjengelig teknologi som reduserer risikoen for isdannelse og iskast dersom målinger i
området viser at det kan være en fare for ising.
Det er rimelig å anta at det vil kunne være fare for iskast på deler av skiløypetraséene og det må
være en forutsetning at området fortsatt skal være et sted folk oppsøker for å trimme og utøve
friluftsliv.
Kommunen ber derfor NVE sette som vilkår i konsesjonen at det skal gjennomføres en
risikovurdering og redegjøres for gjennomførbare tiltak for å redusere faren for iskast til et minimum.
Det bør også stilles krav om at det benyttes teknologi for avising av rotorblader, eventuelt sensorer
som medfører at rotorene stopper ved fares for ising. Det skal stilles krav til at E.ON i detaljplanen
konkret utreder avbøtende tiltak i forbindelse med iskast. I tillegg til sensorer kan det være andre
avisingssystemer samt varsling ved meteorlogiske forhold som gir konkret fare for iskast.
Fareområder for iskast skal merkes langs skiløyper og veger.

Naturmangfold, inngrepsfrie naturområder og verneområder
I henhold til konsekvensutredningen er konsekvensgraden for naturtyper og vegetasjon liten negativ
konsekvens for Engerfjellet mens den har stor negativ konsekvens for Songkjølen. For fugl og andre
dyrearter er konsekvensgraden angitt til liten – middel negativ for Engerfjellet og middels til stor
negativ for Songkjølen. Det fremgår av konsekvensutredningen at det er flere arter på norsk rødliste
som vil bli negativt påvirket av en utbygging. Videre vil prosjektene berøre flere viktige
naturtypelokaliteter. Det vil bli et bortfall av inngrepsfrie naturområder. Planer om frivillig vern for
gammelskogsområdene mellom Ursknappen og Songkjølen vil ikke kunne realiseres.
Nettløsning alternativ 1 for Engerfjellet er gitt lavere konsekvens enn alternativ 2. Av
konsesjonssøknaden kommer det frem at det er avklart at nettilknytningen kan skje til eksisterende
linje. Trasevalget følger derfor alternativ 1 for tilknytning til eksisterende linje omtrent ved
kommunegrensa. For Songkjølen er nettløsning alternativ 2 angitt til lavest konsekvens. Dette
alternativet er imidlertid ikke tatt med i selve konsesjonssøknaden som kun omfatter alternativ 1a og
1b. Begge nettløsningene i alternativ 1 krysser viktig naturtyper, hvorav alternativ 1 b er vurdert til å
ha størst negative konsekvens om ikke traséen flyttes noe østover slik det blir foreslått i
konsekvensutredningen.

Naturtyper og vegetasjon
Hovedkonflikten på Songkjølen er knyttet til et naturtypeområde kalt Songkjølen – Ulvtjernskoia –
Steinsjøen (N9). Som det fremgår av figuren under vil dette området, blir sterkt negativt berørt av
tiltaket i form av vindturbiner, internveger og nettilknytning. Fylkesmannen i Hedmark har fremmet
innsigelse til videre konsesjonsbehandling av hele planområdet sørøst for Sandbekkvegen. I dette
området er det foreløpig planlagt 14 vindturbiner, hvorav 7 ligger innenfor gammelskogområdet som
inngår i naturtypeområdet. Før planene om vindkraft ble lansert var området under utredning med
tanke på frivillig vern. Det har vært gjennomført innsigelsesmøte mellom NVE og Fylkesmannen i
Hedmark. Av referatet fra dette møtet kommer det fram at Fylkesmannen har presisert sin innsigelse
til å gjelde vindturbinene fra nr 22 til og med 31. Det innebærer at de fire sørligste vindturbinene på
Raudåsen ikke omfattes av innsigelsen. Det fremkommer også at Fylkesmannen ikke vil trekke denne
innsigelsen. Det innebærer at saken vil gå direkte til Olje- og energidepartementet som klagesak
dersom innsigelsen ikke blir tatt til følge av NVE.
Det må vurderes hvorvidt Nord-Odal kommune skal fremme innsigelse på samme grunnlag.

Figur 1 Kart over planområdet Songkjølen med plassering av vindturbiner og temadata naturmangfold

I tillegg vil det være særlige konflikter knyttet til vindturbin nr 13 som ligger nær influensområdet til
naturtypeområdet Langtjernet (N23). Det vil ved detaljplanlegging være viktig å sikre hensynet til
arten Huldrestry. Vindturbin 18 og tilhørende veg ligger i naturtypeområdet Seterberget (N19), et
område som er vurdert til å ha middels verdi for naturtyper. Det er også pekt på andre
naturtypeområder som det må tas hensyn til ved detaljplanleggingen. Det er derfor viktig at NVE
setter som vilkår for eventuell konsesjon at det stilles krav om at det ved detaljplanlegging og
plassering av vindturbin nr 13 tas hensyn til forekomst av huldrestry ettersom masten er planlagt rett
ved en viktig forekomst (Naturtypeområde Langtjernet NV (N23). Det må av detaljplanen fremgå
hvordan det konkret skal tas hensyn til andre viktige naturtypeområder og lokaliteter.
For Engerfjellet er konsekvensene vedrørende naturtyper vurdert med liten negativ konsekvens, men
det er områder som det må tas hensyn til under detaljplanlegging. Det er i konsekvensutredningen
anbefalt at det skal tas hensyn til naturtypelokaliteten Tjernsmyra (N14) ved utbedring av vei sør i
Engerfjellet.

Fugl og andre dyrearter
Konsekvensgraden er satt til liten – middels for Engerfjellet og middels – stor for Songkjølen.
Virkningen på fugl og fauna kommer som følge av direkte arealbeslag, økte forstyrrelser
fragmentering av områder, samt for fugl en fare for kollisjon med vindturbinene.
Utbyggingen vil kunne få negative konsekvenser for arter som er sårbare for forstyrrelser og
menneskelig aktivitet som for eksempel Storlom og flere rovfuglarter. Dette gjelder både under
anleggsfase og driftsfase og vil kunne forsterkes av om internveger holdes åpne for ferdsel og ikke
stenges med bom. Naturtypeområde angitt som N9 (Songkjølen – Ulvtjernskoia – Steinsjøen) i
konsekvensområdet er sammenfallende med et viktig viltområde med rødlistearter, som også er
viktig for blant annet storfugl.
Det fremgår at det kan være kollisjonsfare for rovfugl, hønsefugl og arter som trekker på tvers
gjennom området, men det konkluderes med at de viktigste trekkområdene går langs vassdragene
på hver side av Songkjølen og at utbyggingen derfor ikke vil påvirke dette trekket i nevneverdig grad.
NVE har bedt E.ON om tilleggsopplysninger på bakgrunn av at de har mottatt uttalelser om at det er
flere hekkende rødlistearter i planområdene enn det som er beskrevet i konsekvensutredningen.
Dette er kommentert av SWECO som konkluderer med at opplysninger om lerkefalk i tilknytning til
Songkjølen er ny, mens opplysningene som kommer fram knyttet til vepsevåk, hønsehauk og fiskeørn
i stor grad er dekket av konsekvensutredningen.
Det antas også at utbyggingen vil føre til liten konsekvens for gaupe, men større konsekvens for ulv.
Når det gjelder jaktbare arter fremgår det av konsekvensutredningen at utbyggingen vil kunne få
negative konsekvenser for storfugl, men mindre konsekvenser for orrfugl og hjortevilt. Det er
anbefalt at anleggsperioden legges utenom hekketiden, særlig der det forekommer sårbare arter av
rovfugl og nær orrfuglens og storfuglens spillplasser i leikperioden.
Konsekvensutredningen fremhever også at det vil være viktig å unngå drenering av myrområder,
samt øvrige våtmarker og bekker som kan gi endrede fuktighetsforhold og påvirke faunaen knyttet til
slike områder. NVE har bedt E.ON om tilleggsopplysninger vedrørende virkninger knyttet til
drenering av myrer, ettersom store deler av arealene inne i planområdene er dekket av myr og de
foreslåtte internvegene flere steder er lagt over myr. E.ON sier i sitt tilsvar at de, så langt det er mulig
i detaljplanleggingen, vil unngå å legge internveg gjennom myr. Dersom det vurderes som
hensiktsmessig å legge internveg over myr viser E.ON til at de har erfaring med bruk av fiberduk i
kombinasjon med geonett. Et geonett bidrar til en fordeling av kreftene over større areal slik at
bæreevnen økes og man unngår å drenere myra. Det bør derfor være en forutsetning at NVE stiller
vilkår om bruk av fiberduk og riktig dimensjonert geonett for å unngå drenering av myr. Dersom
prosjektering viser at dette ikke er tilstrekkelig må det settes krav om bruk av andre metoder som
ikke bidrar til drenering av myr.

Inngrepsfrie naturområder og verneområder
De planlagte vindkraftverkene vil medføre et bortfall av inngrepsfrie naturområder på 1-2,2 km2
avhenging av hvilken nettløsning som velges. Nettløsning 1b vil i så måte være å foretrekke. Det er
generelt lite inngrepsfrie naturområder igjen i de berørte områdene. Dette har i hovedsak
sammenheng med skogsvegnettet, og ikke øvrige inngrep. Når det gjelder verneområder vil
utbyggingen stå som et alternativ til frivillig vern av gammelskogsområdene mellom Ursknappen og
Songkjølen. For øvrig vurderes ikke vindkraftanleggene å påvirke verneformål i andre
omkringliggende verneområder.

Støy
Konsekvensutredningen er utført i henhold til de statlige retningslinjene gitt i rundskriv T – 1442;
”Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen”. Anbefalt støygrense er Lden 45 dB på
uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk.

Lden viser gjennomsnittlig støynivå over ett år. Det betyr at støynivåene kan overskride retningslinjene
i deler av året, hvis dette oppveies av perioder med lavere støynivåer. Støy på kvelds- og nattetid
vektlegges i større grad enn støy om dagen, ved at støy om kvelden tillegges 5 dBA og støy om natten
tillegges 10 dBA. En grenseverdi på Lden 45 dBA tilsvarer ut fra dette et egentlig gjennomsnitt på cirka
40 dBA.
Støygrensen på Lden 45 dB er en anbefalt grenseverdi, og er dermed ikke bindende for verken NVE
eller støymyndighetene. NVE opplyser at de i flere konsesjoner har satt krav om at støynivået ikke
skal overstige 45 dB, men det er også gitt konsesjoner uten et slikt vilkår. NVE kan gjennom vilkår
pålegge avbøtende tiltak, i den grad det er mulig. Fylkesmannen er støymyndighet etter
forurensningsloven, og kan kreve søknad om utslippstillatelse dersom støyen blir over de anbefalte
grenseverdiene. Fylkesmannen har i sitt høringsbrev bedt NVE sette vilkår knyttet til en eventuell
konsesjon blant annet ved at bolig- og fritidsbebyggelse som får støy og eller skyggekast over
anbefalte grenser tilbys kompenserende tiltak. Fylkesmannen opplyser etter henvendelse, at de vil
vurdere om det vil være behov for utslippstillatelse dersom dette vilkåret ikke oppfylles.
Retningslinjene tar utgangspunkt i en soneinndeling. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område
som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og hvor etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal
unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kriteriet for soneinndeling for vindmøller er utvendig støy
tilsvarende 45 dB Lden for gul sone og 55 dB Lden i rød sone. Ved fremtidige byggesaker for bygninger
innen for støysonene må bygningsmyndighetene sette krav om bygningsmessige tiltak for å redusere
innvendig støy, dersom det ikke kan dokumenteres at støykravene er innfridd.
Konsekvensutredningen konkluderer med at totalt 3 fritidsboliger og 14 koier vil kunne få støy over
anbefalt støygrense på Lden 45dB ved fasade, hvorav en koie (ved Steintjennet) ligger i rød sone (55
Lden dB), jf. Tabell 3 og tabell 10-3 og 10-4 i konsekvensutredningen.
Ut fra flyfoto og kart fremgår det at det er en fritidsbolig ved Bjerten hyttefelt som ikke er med i
oversikten innenfor gul sone. I tillegg havner deler av neste byggetrinn ved Bjerten også i gul sone
(Lden 45-50 dB), jf Figur 2.
Tabell 3 Oversikt over fritidsboliger og koier innenfor støysonene. Nummer refererer til støysonekart i KU

Nr. Lden dBA

Har grunneier avtale med E.ON Område

9

45

Nei

Songkjølen

13

46

Ja

Songkjølen

15

53

I dialog

Songkjølen

1

46

Ja

Engerfjellet

2

51

Ja

Engerfjellet

3

49

Ja

Engerfjellet

4

53

Ja

Engerfjellet

5

51

Ja

Engerfjellet

6

46

Nei

Songkjølen

7

51

Ja

Songkjølen

8

47

Nei

Songkjølen

9

45

Nei

Songkjølen

10

53

Ja

Songkjølen

11

54

Nei

Songkjølen

12

46

Ja

Songkjølen

13

46

Ja

Songkjølen

14

55

Ja

Songkjølen

15

53

Nei

Songkjølen

16

50

Ja

Songkjølen

17

49

Nei

Songkjølen

Totalt er det derfor inntil 18 hytter eller koier som ligger innenfor støyutsatte områder, hvorav en
antas å ligge innenfor rød sone. 6 av de registrerte fritidsboligene og koiene har ikke avtale med
E.ON. Det antas at det heller ikke er inngått avtale med eier av den fritidseiendommen ved Bjerten
som ikke er omtalt i konsekvensutredningen. Bakgrunnen for at denne ikke er omtalt i
konsekvensutredningen, er trolig at den i matrikkelen er registrert som anneks og ikke som hytte.
Hvordan en bygning i sin tid er blitt matrikkelført sier ikke nødvendigvis noe om den faktiske bruken
av bygningen. En bygning matrikkelført som koie kan fremstå som en skogsbrakke, men også som en
fritidsbolig, avhengig av størrelse og utforming. Ved at bygningen havner i gul eller rød må
kommunen må sette krav om oppfyllelse av innendørs støykrav i fremtidige byggesaker. Det må
derfor stilles krav om at fritidsboliger og koier likestilles med hensyn til støykrav. NVE opplyser at de
ikke har noe strengt skille mellom fritidsboliger og koier i sin saksbehandling, blant annet fordi
mange koier fremstår som fritidsboliger. Samtidig vil det være rart om det skulle settes strenge
støykrav rundt en koie som aldri brukes. NVE må derfor vurdere konkret i hver enkelt sak hva slags
støykrav som bør settes. E.ON/Sweco har derfor, etter forespørsel av NVE på bakgrunn av
henvendelse fra kommunen, foretatt en kartlegging3 av koier hvor E.ON ikke har avtale med eier,
innenfor støysonene ved Songkjølen. Tilsvarende kartlegging er ikke foretatt for Engerfjellet ettersom
E.ON har avtale med eier av alle koiene der. Av kommunens tilsvar4 til denne vurdering fremgår det
at alle bygningene må regnes som støyfølsomme bortsett fra koia ved Steintjennet som fremstår som
en skogsbrakke.
I henhold til veileder til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T-2115/2005) vil inntil 10 % av befolkningen være sterkt plaget av støy ved nedre
grense til gul sone (45 Lden). Det er også kjent at støyvirkningen kan være høyere om natten,
ettersom bakgrunnsstøyen da er lavere (jf. Rapporten ”Lavfrekvent støj fra vindmøller, Udført for
Klima- og forurensningsdirektoratet i Norge, av Delta, 2012).

3

4
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Ved etablering av nye støykilder i stille områder anbefaler retningslinjen for støy i arealplanlegging
(T-1442) en støygrense på 35 – 40 dB LpAeq for nærfriluftsområder, bymarker (ytre sone) og
friluftsområder ved sjø og vassdrag ved etablering av nye tiltak. Dette tilsvarer for vindturbinstøy L den
41 dB, i henhold til konsekvensutredningen, det vil si sonen med støy mellom Lden 40 - 45 dB.
Innenfor denne sonen er det i henhold til konsekvensutredningen 93 bygg (62 hytter og koier og 31
bygninger med ukjent bruk). Dette omfatter blant annet det eksisterende og den planlagte
fritidsbebyggelse ved Bjerten, slik det fremgår av kommuneplanens arealplan, se Figur 2, samt
konsekvensutredningen side 81. Disse bygningene ligger i en sone hvor inntil 10 % statistisk sett vil
kunne bli sterkt plaget av støy fra vindmøllene. Det kan synes som de anbefalte grenseverdiene er
høye når det aksepteres en slik grad av støyplage. Dette sett også i sammenligning med
grenseverdier i andre land, jf rapport fra Delta vedrørende lavfrekvent støy.

Figur 2 Nåværende og framtidig bebyggelse Bjerten hyttefelt samt støysonekart

Skogsområdene ved Engerfjellet og Songkjølen er ikke angitt som stille områder i kommuneplan,
men det er angitt som et LNF- område med særskilt biologisk mangfold, frilufts- og
naturverninteresser hvor støy er en av de underliggende faktorer ved verdivurderingen av områdene.
Av hensyn til eksisterende bebyggelse ved Bjerten som ligger i støyutsatt område, av hensyn til
eksisterende bebyggelse rett utenfor samt framtidig planlagt bebyggelse innenfor støyutsatt område
bør det settes krav om at vindturbinene nr. 15 og 16 lengst syd i Engerfjellet planområde, tas ut eller
flyttes. Alternativt må det settes krav om at disse skal installeres med teknologi for kjøring i
støymodus slik at støyplagene kan reduseres vesentlig. Det må forventes at NVE generelt stiller krav
om at anbefalt støygrense skal overholdes for eksisterende bebyggelse, med mindre det er inngått
direkte avtaler om kompenserende tiltak med eier.
Kommunen har tatt opp problemstillingen vedrørende Bjerten med E.ON, som opplyser at de vil
tilpasse prosjektet i detaljplanfasen, slik at også den planlagte utvidelsen av hyttefeltet blir liggende
utenfor støyutsatt område. Dette vil være positivt også for de eksisterende hyttene. Dette har E.ON
bekreftet i brev til NVE datert 16. september 2013.
Kartsidene til kommunen viser i tillegg støysonene Lden 30-35 og 35 – 40 dBA. Akustiker i Sweco
opplyser at årsmidlet døgnekvivalentnivå 30 – 35 dB Lden svarer til et ekvivalentnivå (altså om lag det

faktiske lydnivået på et gitt tidspunkt) på ca 24 – 29 dB LekvA . Dette er et svært lavt lydnivå. Dersom
det er heilt vindstille ved mottaker og det ikke er trafikkstøy, fuglekvitter eller andre naturlige lyder i
nærheten, kan en kanskje høre vindkraftanlegget, men ved et så lavt nivå er det statistisk svært få
mennesker som vil kunne føle seg plaget. Det legges derfor til grunn at støy fra vindkraftanlegget ikke
vil få betydning for opplevelsen av støy innenfor disse støysonene.
Fylkesmannen har varslet innsigelse til videre konsesjonsbehandling for sørøstredel av delområde av
Songkjølen. Dette er konkretisert til vindturbinmastene 22 – 31. NVE har bedt E.ON utforme et
alternativt støykart basert på en utbyggingsløsning uten disse vindturbinene,jf. Figur 3.

Figur 3 Nytt støykart basert på fjerning av vindturbinmastene 22 - 31

Det alternative støykartet viser at det blir færre bygninger som havner i gul og rød sone, jf. Oversikt
fra E.ON. I denne oversikten er det brukt begrepet fritidsboliger. Det antas at det omfatter både
fritidsboliger og koier slik det er brukt i konsekvensutredningen.
Støyintervall 50 – 55 dBA 45 - 50 dBA 40 - 45 dBA 35 - 40 dBA 30 - 35 dBA
Lden

Før

Etter

Før Etter

Før Etter

Før Etter

Før

Etter

Fritidsboliger 9

6

8

6

93

94

72

61

172 126

Boliger

0

0

0

0

0

0

25

5

379 254

Totalt

9

6

8

6

93

94

97

66

551 380

Dersom planene blir realisert vil det være viktig at konfliktpotensialet blir redusert så mye som mulig.
Det er også viktig å minimalisere den interne støyen innenfor planområdet. Det vil derfor ha
betydning hvor transformator tilknyttet hver enkelt turbin plasseres. Kjøleviftene til
transformatorene produserer støy, som vil bidra til å redusere opplevelseskvaliteten. Turbinene som
ligger til grunn for konsekvensutredningen er opplyst å ha transformatoren inne i tårnet. Det vil først
være under detaljprosjekteringen at vindturbintypen vil være avklart. Det er derfor ønskelig at det
settes krav om at transformatorene og kjøleviftene skal plasseres inne i tårnet, og helst øverst ved
maskinhuset for å bidra til å redusere samlet støybelastning.

Lavfrekvent støy
I mange av høringsuttalelsene fremkommer det bekymring for lavfrekvent støy. De anbefalte
grensene for støy i T-1442 tar utgangspunkt i de delene av lydspekteret som det menneskelige øret
er mest følsomt for. Støyen fra vindturbiner er bredspektret og lager en pulserende lyd. En del av
støyen ligger i det lavfrekvente området, mellom 10 – 160/200 Hz. Dersom en stor andel av
lydenergien ligger i de laveste frekvensene, kan dette oppfattes som mer plagsomt enn om
lydenergien er jevnt fordelt over hele lydspekteret. Kommunen har mottatt en rekke henvendelser
med henvisninger til artikler knyttet til dette forholdet.
Det er utarbeidet en rapport kalt ”Lavfrekvent støj fra vindmøller. Udført for Klima- og
Forurensningsdirektoratet i Norge” utarbeidet av Delta i 2012. Formålet med rapporten er å belyse
behov for norske grenseverdier for lavfrekvent støy. I dag foreligger det ikke slike grenseverdier i
Norge. Det er kun Danmark som har vedtatt anbefalte grenser for lavfrekvent støy.
Av rapporten fremkommer det at store vindturbiner genererer mer støy enn små turbiner og at store
vindturbiner utsender mer lavfrekvent støy mellom 50 – 160 Hz enn mindre turbiner, men at den
konkrete typen vindturbin har større betydning for utsendning av lavfrekvent støy enn størrelsen.
Det er også en tendens til at den gjennomsnittlige lavfrekvente støyen er mindre for de nyeste
vindturbinene. Det fremkommer også at den lavfrekvente støyen kan være mer sjenerende om
natten, ettersom maskeringen av lyden da er lavere. Dette forsterkes av at bygningers
lydisolasjonsevne enkelt sagt øker ved høyere frekvenser, slik at innendørs støy i stor grad vil opptre
som lavfrekvent støy. Det konkluderes også med at det i de fleste tilfeller vil være den eksisterende
norske grenseverdi (i T-1442) som vil være dimensjonerende for avstand til støyfølsomme områder.
Det er godt dokumentert at støyplager kan føre til helseplager. Det er publisert artikler som viser til
at lavfrekvent støy under terskelen for hørbar lyd vil kunne påvirke helsen. Det er imidlertid ikke
konsensus om dette i forskermiljøer. Ved Lista vindkraftverk i Farsund kommune er
støyberegningene blitt kritisert og flere naboer har opplevde mer støy enn det som var forutsatt. Det
har også vært konflikter på grunn av støy fra vindkraftanlegg også i andre kommuner.
Til forskjell fra Farsund kommune ligger det ingen boliger innenfor gul eller rød sone på Engerfjellet
eller Songkjølen. Det ligger heller ingen boliger innenfor sonen Lden 40 – 45 dB. Det er heller ikke
mange boliger innenfor sonen Lden 35 – 40 dB. Dette er betryggende i forhold til risiko for helseplager
på grunn av støy. Det vurderes derfor som mindre sannsynlig at støy vil kunne medføre helseplager i
forhold til fast bosetting.
Det er imidlertid liten tvil om at støy fra vindkraftanlegget kan føre til redusert opplevelseskvalitet
ved bruk av hytter og koier på Engerfjellet og Songkjølen og at det kan påvirke bruken av området til
friluftsliv og jakt. Det er i høringsuttalelser og innspill til kommunen tatt opp problemstillingen rundt
usikkerhet om valg av vindturbinmodell og størrelse. Dersom det gjøres vesentlige endringer av et
prosjekt etter at det er gitt konsesjon (som f eks 5 MW-turbiner i stedet for 3 MW-turbiner), må
tiltakshaver i forbindelse med arbeide med detaljplan utarbeide nye støyberegninger. Det er derfor
viktig at NVE setter krav til støygrenser i konsesjonsvilkårene slik at en endring av planene vedrørende
turbintype og størrelse ikke fører til mer støy enn det som fremgår av dagens planer.

Skyggekast
Skyggekast er betegnelsen på den roterende skyggen av vingene på en vindturbin. Virkningen av
skyggekast vil være størst når sola står lavt på himmelen. Effekten av skyggekast som treffer vindu gir
en blinkende effekt i rom innenfor. Ved terrasser/uteplasser/fiskeplasser og lignende vil skyggekast
også kunne være sjenerende.
Ved vurdering av skyggekast er det ingen norske retningslinjer for vurdering av hva som er
akseptabelt omfang av skyggekast. Det er i konsekvensutredningen lagt til grunn en dansk
retningslinje som angir maksimalt 10 timer værkorrigert (real case) skyggekast pr. år. I andre
konsekvensutredninger, for eksempel for Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner er det tatt
utgangspunkt i svenske anbefalinger om maksimalt 8 timer værkorrigert skyggekast hvert år.
Skyggekast er en funksjon av skydekke (antall soltimer), turbinens driftstid og rotorplanets
orientering. Med værkorrigerte beregninger menes det at det er basert på statistikk fra antall
soltimer per dag i tidsrommet fra 1961 – 1970 fra en måleserie utført på en målestasjon i Ås. Det vil
si at selv om uttrykket real case er brukt, er det fortsatt snakk om beregninger det er knyttet
usikkerhet til.
På grunnlag av de beregningene av skyggekast som er gjort for områdene er det vist at ingen
helårsboliger vil få skyggekast over 2 timer sammenlagt pr. år.
For Sogneskjølen konkluderer konsekvensutredningen med at en fritidsbolig vil ha skyggekast > 10
timer/år, beregnet til ca 40 timer, mens 9 koier, hvorav 5 med avtale med E.ON, vil ha skyggekast fra
ca 11 timer til ca 41,5 timer per år. Kartet for skyggekast viser røde soner i planområdet som kan få
skyggekast inntil 184 timer per år.
På Engerfjellet er det 1 fritidsbolig som vil ha skyggekast mer enn 10 timer, beregnet til ca 16
timer/år fra april til oktober fra ca kl. 0600 til kl 0900 og 6 koier med skyggekast mellom 14,5 til 42
timer. E.ON Vind har inngått minnelig avtale med eiere av koiene, men ikke med eier av
fritidsboligen. Kartet for skyggekast viser røde soner i planområdet som kan få skyggekast opptil 154
timer per år. Av kart over beregnet skyggekast ser det ikke ut til at eksisterende og planlagte
hytteområde ved Bjerten vil bli vesentlig berørt av skyggekast.
Beregningene tar ikke hensyn til vegetasjon. Dette medfører at belastningen vil bli lavere enn
beregnet i de tilfeller hvor det er skjermende vegetasjon. Konsekvensutredningen anbefaler at det
sammen med eierne blir foretatt en konkret vurdering av hver av de berørte bygningene for å få
avdekket om skyggekast vil representere et reelt problem.
Som avbøtende tiltak er nevnt flytting av turbiner, tidsstyring som stopper turbinen i kritiske
perioder, alternativt solskjerming av vinduer og/eller berørte terrasser eller lignende.
Det må forutsettes at NVE stiller krav om at avbøtende tiltak, som viser seg å være nødvendige for å
forhindre eller redusere skyggekast blir foretatt av utbygger, i samråd med de berørte eierne. Det
forutsettes også at det stilles krav om at endelig valg av turbiner ikke skal medføre økning i
skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til planområdene eller ny planlagt
hyttebebyggelse ved Bjerten.

Drikkevann og annen forurensning
Tiltaket er i et globalt og nasjonalt perspektiv vurdert som positivt i forhold til temaet annen
forurensning. I følge NVE sine nettsider (www.nve.no) har installert effekt i den enkelte vindturbin
økt betydelig i takt med den voksende vindkraftindustrien. I 1998 var maksimal installert effekt for en
vindturbin i Norge 0,75 MW. I årene som kommer vil de landbaserte vindturbinene som etableres i
Norge ha en installert effekt på mellom 2 og 3,6 MW. Under normale vindforhold tar det mellom to
og tre måneder for en moderne vindturbin å produsere energien som ble/blir forbrukt for
produksjon, installering, vedlikehold og destruksjon av en vindturbin (www.windpower.org).

Kommersielt tilgjengelige vindturbiner fra 2 til 3,6 MW vil ha en maksimal høyde fra bakken til
vingespiss på 120-150 meter. Gjennomsnittlig brukstid for norske vindkraftverk var over 2700 timer i
2012, og nyere vindkraftverk er forventet å ha enda lengre brukstid. Det skyldes teknologiutvikling og
bedre planlegging av plasseringen av vindturbinene.
Lokalt vil vassdrag og jordsmonn i planområdet kunne bli utsatt for forurensning, selv om det
fremgår at et vindkraftverk ved normal drift ikke skal medføre forurensende utslipp.
Forurensningsfaren er knyttet til erosjon, dreneringseffekter i myr, samt fare for spill av olje- eller
forbrenningsprodukter. Risikoen er størst i anleggsfasen og ved transport gjennom nedbørfeltet.
Konsekvensutredningen inneholder en oppsummering av tiltak som er vanlig å gjennomføre for å
begrense utslipp og spredning av olje.
Planområdet Songkjølen berører Svarttjenn som er en av Juptjenn Vannverk sine to
drikkevannskilder. Juptjenn Vannverk har 1 100 abonnenter tilsvarende 2900 mennesker, samt
næringsvirksomhet. En av turbinene ligger innenfor den sonen som i kommuneplankartet er markert
som nedslagsfelt for Svarttjern. Sonen som er markert som nedslagsfelt i plankartet er ikke
nødvendigvis sammenfallende med nedbørfeltet til Svartjenn. Det er derfor viktig å få kartlagt
nedbørfeltets faktiske omfang ved vurdering av risiko.
Bjørtjennsvegen som er innfartsvegen til vindkraftanlegget i Songkjølen går langs Svarttjenn. Det vil
antagelig være behov for breddeutvidelse av denne vegen. Det forutsettes at dette skjer på innsiden
og ikke i form av fylling ut mot Svarttjenn. Det må forutsettes at massene som tas ut ved
breddeutvidelsen ikke deponeres i fylling ned mot tjernet ettersom dette kan bidra til økt avrenning til
tjernet og dermed til redusert vannkvalitet.
I andre tilsvarende vindkraftsaker hvor drikkevannskilder er berørt, har NVEs vurdering vært at
risikoen for forurensning av drikkevannskilden er ubetydelig ved god planlegging og avbøtende tiltak.
NVE påpeker også at Miljøverndepartementet er av samme oppfatning, jamfør godkjenningsbrev for
fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland av 8.1.2009, der det står: ”Det legges til grunn at dersom
tilstrekkelige forholdsregler tas i anleggs- og driftsfasen, vil risikoen for forurensning fra
vindkraftanlegg i de fleste tilfeller være liten.” Miljøverndepartementet legger til at det må være
dialog mellom tiltakshavere og lokale vannverkseiere. Dersom det meddeles konsesjon, vil NVE
fastsette vilkår om at utbygger i samarbeid med vannverkseier og Mattilsynet skal utarbeide forslag
til tiltak som kan iverksettes for å sikre drikkevannskildene som blir berørt av tiltaket. Forslaget skal
godkjennes av NVE. Det forutsettes at kommunen også involveres i dette arbeidet:
NVE stiller i sine konsesjonsvedtak krav om utarbeidelse av miljø og transportplan med tilhørende
kontrollplan. Det forutsettes også at NVE stiller krav om at det skal gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse der forurensning og sikring av drikkevann vil være et viktig tema. Det forutsettes
at Nord-Odal kommune får uttale seg til miljø- og transportplan, detaljplan og ROS-analyse i tillegg til
at planene utformes i dialog med Juptjenn vannverk.

Samfunnsmessige virkninger og verdiskaping
I dette avsnittet kommenteres og vurderes de lokale samfunnsmessige virkningene og lokal
verdiskaping som følge av prosjektet.
Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket vil ha positiv virkning for verdiskaping regionalt
og lokalt i form av inntekter til grunneiere, eiendomsskatt til kommunen og ringvirkninger for lokalt
og regionalt næringsliv. De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket lokalt og regionalt vil
omfatte sysselsetting i anleggs- og driftsfase samt inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt
og inntektsskatt av leieinntekter til grunneiere for bruk av grunn til vindkraftanlegg, samt årlige
leieinntekter til Nord-Odal kommuneskog.

Skatteinntekter
Det blir i konsekvensutredningen pekt på at Nord-Odal kommune har behov for økte skatteinntekter
(i form av inntektsskatt og eiendomsskatt) og flere arbeidsplasser. Det blir understreket at
sysselsetting lokalt ikke nødvendigvis vil omfatte arbeidstakere bosatt i Nord-Odal kommune.
Skattetaksten for vindkraftanlegget fastsettes ved oppstart. Vindturbinene, nettanlegget,
opparbeidelseskostnader og annen infrastruktur sammen med grunnarealet utgjør takstgrunnlaget.
Tradisjonelt har taksten ligget rundt 60 – 70 % av investeringsbeløpet, men etter at Stortinget har
åpnet for at takstgrunnlaget kan settes helt opp mot investeringsbeløpet peker
konsekvensutredningen på at det er ventet at takstgrunnlaget for nye vindkraftanlegg vil øke.
Takstgrunnlaget revurderes etter 10 år, og grunnlaget skal ta utgangspunkt i gjenanskaffelsesverdi
med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet, ikke bokført verdi.
Med 7 0/00 i eiendomsskatt er det antydet at investeringene vil innbringe mellom 7,4 og 12,2
millioner kroner per år i eiendomsskatt til Nord-Odal kommune, innenfor nåværende skatteregime.
Beløpet er avhengig av om det legges til grunn 60 % eller 100 % av investeringene og om at
kostnadene blir som hittil estimert 1 760 millioner kroner. 10 millioner kroner er om lag 3 % av
driftsbudsjettet for Nord-Odal kommune i 2012 og tilsvarer om lag 20 årsverk.
Eiendomskatt er omdiskutert både på Stortinget og i kommunen. Ved bortfall av eiendomsskatt for
verker og bruk, eller ved endring av skattesats, vil det ikke kunne gjøres unntak og alle verker og bruk
må behandles likt. Det er ikke mulig å binde opp fremtidige kommunestyrer i dette spørsmålet. Det
har kommet politiske signaler om at partier på Stortinget ønsker å fjerne eiendomsskatten. Det er
derfor knyttet stor usikkerhet både til størrelsen på eiendomsskatten og hvorvidt kommunene
fortsatt skal kunne skrive ut eiendomsskatt.
På bakgrunn av dette er det i forhandlinger med E.ON om en kommuneavtale stilt krav fra
kommunens side om at det skal avtalefestes et årlig beløp som E.ON skal betale til kommunen,
fratrukket det beløp som til enhver tid innbetales i eiendomsskatt eller andre tilsvarende ordninger
som eventuelt skulle komme i erstatning for eiendomsskatt. Resultatet av disse forhandlingene vil i
stor grad ha betydning for virkningene på kommuneøkonomi og det kommunale tjenestetilbudet
vindkraftanlegget vil komme til å få.

Leieinntekter
Som følge av avtaler mellom E.ON og grunneiere forventes en styrking av inntektsgrunnlaget til
landbruket og indirekte i form av inntektsskatt til kommunen uten at dette er kvantifisert. Nord-Odal
kommuneskog er en av grunneierne. Avtalen mellom E.ON og Nord-Odal kommuneskoger ble
behandlet av kommunestyret 1. november 2011 i sak 57/11. Avtalen vil gi en årlig inntekt til
kommuneskogen på ca kr 500 000,-.
Sysselsetting
I anleggsfasen er det anslått at 20–25 % av leveransene til anlegget vil kunne være norske. Det er
usikkert hvor stor del av verdiskapingen som vil komme lokalt. Videre er det anslått at det vil bli
mellom 200-250 arbeidsplasser i anleggsfasen og 5-6 arbeidsplasser i driftsfasen. Hvor stor del av
dette som vil kunne tilfalle regionen eller kommunen er avhengig av en rekke faktorer, blant annet
valg av entrepriseform og kompetanse i regionen. I tillegg regnes det med at tiltakene vil gi positive
lokale ringvirkninger for overnattings- og serveringsbedrifter m.m.
Det vil være viktig for kommunen og regionen at entreprisen utformes slik at det legges til rette for
lokale og regionale tilbydere. Det er god kompetanse på bygg- og anleggsarbeid i distriktet og det vil
være viktig at disse får muligheter til oppdrag. E.ON har gitt utrykk for at deres intensjon er at lokale
og regionale aktører skal få muligheten til å konkurrere. Det er bl.a. derfor gjennomført og planlagt
flere informasjonsmøter hvor aktuelle aktører er invitert for å få orientering om hva behovet er slik
at bedriftene kan forberede seg på konkurransen om anbudet/anbudene.

I tillegg til arbeidsplasser vil det bli behov for overnatting, servering og catering. Dette er også tema
for forhandlinger om en kommuneavtale, hvor det er et spørsmål om E.ON vil forplikte seg til å kjøpe
et visst antall sengeplasser fra den lokale overnattingsbedriften Milepelen.
E.ON har sagt seg villig til å forplikte seg til å lokalisere driftskontoret i Nord-Odal kommune ved en
utbygging over 100 MW. Dette vil ha positiv betydning for lokal sysselsetting ettersom det kan gi
arbeid til 4- 6 personer i hele driftsperioden.

Bosetting
Konsekvensutredningen presenterer en beskrivelse av dagens situasjon for Nord-Odal kommune,
med svak vekst i folketall og lav arbeidsledighet. Samtidig vises det til kommunens anstrengte
økonomi, med stor gjeld som innebærer at det vil ta langt tid med nedbetaling av gjeld før
kommunen får noen form for økonomisk handlingsrom med hensyn til investeringer. Kommunen er
svært sårbar for svinginger i nivået på skatt og rammeoverføringer, og driftsbudsjettet er presset.
Det refereres til en studie utført i 2008 av Telemarksforskning for Regionrådet i Glåmdalen. Det
fremgår der at det er netto tilflytning til Glåmdalen på tross av at det ikke er vekst i antall
arbeidsplasser i regionen. Det blir konkludert med at netto innflytting må skyldes at regionen er
attraktiv som bosted. Hvordan vindkraftanlegget vil påvirke kommunens attraktivitet som
bostedskommune er derfor et viktig spørsmål det er vanskelig å gi et entydig svar på. I den grad
bosettingen er knyttet opp mot et godt tjenestetilbud vil virkningen av vindkraftanlegget kunne være
positiv i den grad det bidrar positivt til kommunens økonomi..

Eiendomsverdi
Gjennom høringsuttalelsene reises spørsmålet om hvilke konsekvenser utbygging av vindkraft i det
omfanget som det er søkt om, vil kunne få for eiendomsmarkedet.
Av konsekvensundersøkelsen går det fram at det ikke er gjort grundige undersøkelser i Norge av
hvordan vindkraftanlegg påvirker verdien av eiendommer. Det er referert til undersøkelser i
Danmark hvor det ble påvist at det av eiendommer innenfor en radius på 2-3 km fra
vindkraftanlegget, kunne identifiseres et verditap for 56 % av de undersøkte eiendommene.
Verditapet hadde ingen direkte sammenheng med avstand fra turbin, men med hvor eksponert
eiendommen var i forhold til landskap og terreng, beplantning m.m. I Danmark er det innført en
verditapserstatningsordning. Konsekvensutredningen referer også til andre undersøkelser som ikke
påviser en prisforskjell som følge av etablering og drift av vindkraftanlegg.
Det er derfor et åpent spørsmål om en eventuell etablering av de omsøkte vindkraftanleggene vil
kunne få betydning for verdien av eksisterende eiendommer og om en eventuell etablering vil
påvirke tomtesalg og nybygging av boliger i kommunen. Det er derfor vanskelig å slutte seg til at en
eventuell etablering av vindkraftanlegg ikke vil kunne ha negative konsekvenser for
eiendomsmarkedet i kommunen, spesielt fordi vindturbinene vil bli synlige i store deler av
kommunen. Det vil derfor være naturlig, særlig ettersom det ikke er gjort noen gode undersøkelser på
dette i Norge å fremsette et krav om etterundersøkelser for å vurdere hvordan en eventuell etablering
av vindkraftanlegget vil kunne påvirke eiendomsprisene i kommunen.
NVE har tidligere uttalt at vurderingen av hvorvidt en utbygging av vindkraftverk skal gi grunnlag for
kompensasjon eller ikke, ligger utenfor det NVE skal vurdere ved sin konsesjonsbehandling. De viser
til at naboer, hytteeiere eller andre som ikke er part i saken men som berøres av tiltaket, kan fremme
søksmål i medhold av naboloven. Kommunen står fritt til å vektlegge dette forholdet i sin vurdering
av spørsmålet. Spørsmål om eiendomsverdi er et forhold som for kommunen bør kunne vektlegges i
saken.

Reiseliv og turisme
Av konsekvensutredningen går det fram at det vurderes som sannsynlig at besøk til de fleste
etablerte reisemål og aktiviteter ikke blir påvirket av vindkraftanleggene. Det pekes imidlertid på

utfordringer knyttet til Brøstadgruva og N. Holsjø i Eidsvoll, planlagt hyttefelt ved Søndre Holsjø og
muligens ved Odølingen hyttegrend (hvor det selges hyttetomter med utsikt mot Songkjølen). Som
avbøtende tiltak trekkes det fram at vegene inne i planområdet skal være åpne for alle, og at det om
mulig, kan etableres sammenkobling av veiene som går til vindturbinene slik at det blir mulig å foreta
en rundtur.
Konsekvensutredningen omtaler ikke Bjerten hyttefelt i denne sammenheng. Der er det regulert for
50 hytter, hvorav 40 er bygget. Det er i kommuneplan avsatt område for videre hytteutbygging i
Bjerten, med ca 50 hytter. Det er nærliggende å anta at en utbygging av vindkraftanlegget som
omsøkt vil få negativ virkning for utviklingen av hyttefeltet etter som deler av dette blir liggende
innenfor støyutsatt område og det resterende vil bli liggende rett utenfor. I tillegg vil hyttefeltet bli
eksponert for et stort antall turbiner, jf kart over teoretisk synlighet som er vedlagt søknaden. Se
også drøfting av eiendomspriser i avsnittet over.
Det er sannsynlig at det vil bli vanskelig med nyetablering av reiselivsvirksomhet basert på
utmarksturisme i områder i nærheten av vindkraftanleggene.
Utbygging av vindkraftanlegget vil kunne ha negative konsekvenser for reiseliv og turisme og vil
kunne få negativ effekt på videre utvikling av Bjerten hyttefelt, mulig negativ påvirkning for
Odølingen hyttegrend og sannsynligvis redusert interesse for og muligheter til å utvikle
utmarksbasert reiseliv i kommunen.
Som avbøtende tiltak bør det settes krav om at de turbinene som er tenkt plassert nærmest Bjerten
hyttefelt flyttes eller sekundært utstyres med teknologi for å kunne kjøre i støymodus. Det vil
imidlertid være vanskelig å gjøre med synlighet/dominans av vindturbiner. Det er derfor et åpent
spørsmål om en eventuell utbygging vil resultere i søksmål i medhold av naboloven. Et slikt søksmål
vil medføre belastninger både for berørte hytteeiere og for utbygger. Det er derfor svært uheldig at
det i Norge ikke er etablert en verditapsordning slik de har i Danmark.

Landbruk
Konsekvensene for landbruk er i konsekvensvurderingen vurdert til å ha utbetydelig til liten positiv
konsekvens. Nettilknytning vil bidra til å trekke samlet konsekvensgradering i negativ retning til liten
negativ konsekvens. Dette er blant annet begrunnet i at skogen i området for en stor del er av lav
bonitet.
Til det kan det anføres at inntekter for grunneiere vil bidra til et større ressursgrunnlag for utøvere i
landbruket, mens redusert interesse og utøvelse av jakt også vil kunne få konsekvenser for
grunneierinntekter, også for de grunneiere som ikke får inntekter fra vindkraftanlegget. Det
forutsettes at det stilles krav om at hensyn til beitedyr innarbeides i transport og miljøplanen. Det
bør også settes som vilkår at utbygger finansierer en ny MIS-registrering. Tidligere registreringer
finansiert av skogeiere vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen ettersom det antas at
mange MiS-figurer vil bortfalle eller miste sin betydning. Det bør derfor gjennomføres en
nykartlegging noe tid etter at en eventuell utbygging er gjennomført.

Andre forhold
Videre planarbeid om konsesjon tildeles
Dersom E.ON og Eidsiva tildeles konsesjon starter detaljprosjektering og arbeidet med detaljplan som
skal danne grunnlag for en miljø- og transportplan. NVE stiller vanligvis krav om at dette planarbeidet
skal skje i samråd med kommunen, men det er NVE som godkjenner planene. Det fremstår som noe
uklart hva NVE legger i uttrykket ”i samråd med kommunen”.
Miljø- og transportplanen skal beskrive hvordan anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og
nedlegges. Planen skal beskrive hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i anleggs- og

driftsperioden i henhold til krav spesifisert av NVE. Planen skal legges til grunn for utforming av
kontrakter med hoved- og underentreprenører.
Det er tiltakshaver som har ansvaret for at planen følges. Planen skal legges til grunn for utforming av
kontrakter med hoved- og underentreprenører. Det skal også utarbeides en kontrollplan som skal
beskrive rutiner for håndtering av avvik. Det er NVE som har ansvar for tilsyn med bygging, drift,
vedlikehold og nedleggelse av anlegget.
Planene samt oppfølging og tilsyn med arbeidene vil være viktig for å redusere konfliktene ved
bygging av anlegget. For å sikre at lokalsamfunnets interesser blir hørt bør det derfor være naturlig å
stille krav om at kommunen skal få anledning til å uttales seg til innholdet i detaljplan og miljø- og
transportplan før NVE fatter sin beslutning. Det må også avklares hvordan tilsyn med at planen følges
opp skal gjennomføres slik at kommunen har visshet for at tiltaket og de avbøtende tiltak som til
slutt blir satt som vilkår fra NVE blir gjennomført som beskrevet. Det må settes som krav at planen
skal inneholde en beskrivelse av hvordan blant annet hensynet til rødlistede plante- og fuglearter,
drikkevann, friluftsliv, støy, forurensning, trafikksikkerhet og beredskap skal ivaretas. Som grunnlag
for planen bør det settes krav om at det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Dersom det gis klarsignal for utbygging ønsker kommunen at det opprettes en referansegruppe som
kan være i funksjon under detaljplanlegging av prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av
representanter fra utbygger, kommune, fylkesmann og interesseorganisasjoner.

Adkomstveier og anleggsperioden
Gjennom høringsrunden har det kommet synspunkter på konfliktpunkter knyttet til adkomstveier
der adkomstveien ligger tett inntil eksisterende bebyggelse. NVE har bed E.ON om
tilleggsopplysninger om virkninger for naboer, med spesiell vekt på Engerfjellet. E.ON opplyser i sitt
tilsvar 5at de har konkludert med at ønsket hovedadkomstvei til Engerfjellet går inn fra fylkesvei 181
via Holtet. For Songkjølen er det konkludert med at vegen inn fra Kroksrud er det alternativet E.ON
ønsker å jobbe videre med.
Selve avkjøringen fra Fv 181 som adkomst til Engerfjellet oppleves som problematisk, i tilegg passerer
adkomstvegen gårdstunet til Holtet. E.ON beskriver at det vil kunne la seg gjøre å utbedre vegen
gjennom gårdstunet uten at eksisterende bygg blir direkte påvirket. Dersom det med direkte
påvirket menes at det er gjennomførbart uten at bygningene rives, kan det for så vidt være korrekt.
Det vil imidlertid uten tvil være en stor belastning for beboerne på Holtet å ha anleggsvegen tvers
over tunet, med tanke på støy, støv og trafikksikkerhet. Det må derfor fremlegges nye planer for
hvordan dette kan løses. Det må også settes som krav at utarbeidelse av løsning for avkjøring fra Fv
181, løsning for passering ved Holtet og andre problematiske strekninger utarbeides i samråd med
kommunen og de berørte naboer.

Behov for videre utredninger
Det er per i dag ikke bygget noen anlegg av denne størrelsen i innlandet i Norge. NVE bør derfor
stille vilkår om at det gjennomføres utredninger for å øke kunnskapen om konsekvenser av denne
typen anlegg i innlandet, både med hensyn til flora og fauna, friluftsliv og reiseliv /hytter samt
verdien i eiendomsmarkedet for hytter og bolighus.

Oppsummering og drøfting
Det er ingen tvil om at denne saken har skapt et stort engasjement både lokalt og regionalt. Det har
kommet inn en mengde høringsuttalelser, hvorav de fleste går mot gjennomføring av planene. Selv
om et klart flertall av høringsuttalelsene er negative til utbyggingsplanene, betyr ikke det
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nødvendigvis at flertallet av befolkningen i kommunen er i mot planene. Det er vanligvis slik at det er
de som er negative til et prosjekt som uttaler seg i høringsfasen. Det er likevel en indikasjon på at
motstanden mot prosjektet er stor i deler av befolkningen i kommunen.
Det er gjennom saksutredningen forsøkt å synliggjøre de avveiningene kommunestyret må foreta.
Noen vil antagelig kunne hevde at deres interesser og/eller synspunkter ikke er tilstrekkelig omtalt
og/eller drøftet i saksutredningen. Det er imidlertid søkt å gi en framstilling av realitetene og
utfordringene i saken uten at utredningen skal blir for omfattende. Alle relevante saksdokumenter
finnes tilgjengelig på nett og som vedlegg til saken, slik at de som ønsker å fordype seg har god
mulighet til det.
Det er NVE som skal foreta den endelige avveiningen av interesser med nasjonale målsetninger og
regionale og lokale verdier i området sammenholdt med foreliggende saksopplysninger og
kunnskapen som finnes. NVE har imidlertid uttalt at de vil legge stor vekt på kommunens uttalelse.
Av kommunestyrets vedtak bør det selvfølgelig fremgå hvorvidt kommunestyret anbefaler å gi
konsesjon eller ikke. Det bør også komme fram hvorvidt de utredningene som er foretatt anses
tilstrekkelige. Det må tas stilling til om det eventuelt skal reises innsigelse mot hele eller deler av
prosjektet. Innsigelsen må i så fall begrunnes.
Det bør fremgå av vedtaket hvilke vilkår kommunen mener at bør stilles i et eventuelt
konsesjonsvedtak. Dersom det blir gitt konsesjon er det viktig at mest mulig blir gjort for å redusere
de negative konsekvensene ved en utbygging. Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid med å
identifisere og konkretisere avbøtende tiltak. Det er en fordel om flest mulig av disse tiltakene blir
nedfelt i et konsesjonsvedtak ettersom det vil være forpliktende overfor utbygger. Det er ingen
garanti for at NVE vil følge opp dette, men det vil sannsynligvis være enklere for NVE å sette
formålstjenlige konsesjonsvilkår om de får begrunnede og konkrete forslag fra kommunen. Det
anbefales derfor at listen over krav til konsesjonsvilkår inngår i kommunens vedtak, uavhengig av om
den endelige høringsuttalelsen anbefaler at det gis konsesjon eller ikke.
Det er ingen tvil om at dette er et stort prosjekt i landsmålestokk. Smøla, som er det største
vindkraftanlegget som er bygget hittil, har 150 MW i installert effekt. Det er imidlertid gitt konsesjon
til anlegg av tilsvarende størrelse eller større prosjekter enn det som er planlagt i Nord-Odal
kommune, for eksempel Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune i Finmark og
Svarthammaren/Pållifjellet i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag.
Det har de siste årene blitt satt større fokus på menneskeskapte klimaendringer. Det er bred
vitenskapelig og politisk enighet om at deler av klimaendringene skyldes produksjon og forbruk av
fossile energikilder. Som en konsekvens av dette har det, både nasjonalt og internasjonalt, blitt et
større fokus på vindkraft som alternativ energikilde. Det er derfor prioritert å stimulere til utbygging
av vindkraft. Det er da viktig å finne områder der vindkraftanlegg kan bygges. Et vindkraftanlegg vil
alltid medføre landskapsinngrep og derfor ha effekter på landskap og natur, og vil i seg selv fremstå
som konfliktfylt. Andre typer anlegg for produksjon av energi, som vannkraft, atomkraft, kullkraft osv
vil også i seg selv være konfliktfylte. Spørsmålet er om Songkjølen og Engerfjellet er egnet som
lokalitet for et vindkraftanlegg framfor andre mulige områder og om det er ønskelig for kommunen
at anlegget etableres her.
Det er valgt ikke å kommentere eller drøfte betydningen av vindkraft som fornybar energikilde i
forhold til for eksempel videre utbygging og effektivisering av vannkraft. l målsettingene som er
vedtatt av stortinget under stor oppslutning, inngår vindkraft som et vesentlig element for å skyve
energibruken fra fossilt brennstoff til fornybar energi. Det tas derfor som et utgangspunkt at dette
målet står fast.
Hvilken effekt tiltaket vil ha på friluftsliv og reiseliv på sikt er usikkert. Erfaringer fra flere
vindkraftprosjekter, både i Norge og Sverige viser at områdene fortsatt kan være attraktive for
utøvelse av friluftsliv. Mange vil imidlertid kunne oppleve at tiltaket har negativ innvirkning på grunn

av støy og skyggekast og som følge av naturinngrepet. Det må derfor vurderes hvor stor vekt det skal
legges vekt på dette, i forhold til muligheten til å nå andre brukergrupper, mulighetene for utvidet
bruk og eventuell tilrettelegging av andre områder. Dersom planene blir gjennomført vil det være
viktig for kommunen å få utarbeidet gode strategier for utvikling av reiselivsnæringen basert på disse
nye forutsetningene.
Det er imidlertid liten tvil om at tiltaket vil virke negativt for de som har hytter i eller nær
planområdet, for eksempel ved Murua og Bjerten. Problemstillingen vedrørende støyforhold ved
nåværende og fremtidig hyttefelt på Bjerten er tatt opp med E.ON, som opplyser at de vil tilpasse
prosjektet slik at også det fremtidig hyttefeltet blir liggende utenfor støyutsatt område. Dette vil også
kunne ha positiv effekt for de eksisterende hyttene ved Bjerten.
Det er mange som har uttrykt bekymring vedrørende støy generelt og lavfrekvent støy spesielt. Det
fremgår av konsekvensutredningen at ingen helårsboliger blir liggende innenfor gul støysone, og ta
det ikke er boliger i sonen rett under grensen for gul støysone. Det er helt sikkert at noen vil kunne
oppleve støy fra anleggene som sjenerende, men det er sannsynliggjort at dette ikke vil kunne ha noe
stort omfang for boligbebyggelsen i Nord-Odal kommune. Det vil likevel være viktig at det settes
støykrav som vilkår ved en eventuell konsesjon, slik at det blir en utvetydig premiss for videre
planlegging.
Planområdet Songkjølen vil i særlig stor grad komme i konflikt med lokalt og regionalt viktige verdier
for naturmangfold. Det er også på bakgrunn av dette Fylkesmannen i Hedmark har fremmet
innsigelse på deler av planområdet. Faren for iskast og annen forurensning synes håndterbare, men
tiltaket vil gi en negativ effekt på kulturminner som for eksempel Ekornholsætra, der opplevelsen av
kulturlandskapet vil påvirkes av nærhet til og lyd fra vindturbinene.
Det er liten tvil om at en utbygging av vindkraftanlegg i dette omfang vil kunne gi positive effekter på
sysselsetting og næringsliv i kommunen. Gjennom skatteinntekter vil det kunne gi en styrking av
kommuneøkonomien slik at kommunens mulighet til å tilby gode tjenester til beste for innbyggerne i
kommunen kan bli bedre. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til omfanget av lokal sysselsetting og
til langsiktigheten for inntekter fra eiendomsskatt.
Noe av usikkerheten omkring økonomi er forsøkt avklart gjennom forhandlinger om en
kommuneavtale med E.ON. Resultatet av forhandlingene vil bli lagt fram i egen sak. Dersom det
oppnås enighet om at kommunen skal garanteres en gitt inntekt, for eksempel tilsvarende dagens
skatteordning uavhengig av hva som skjer med eiendomsskatten fremover, vil det bidra vesentlig til å
redusere usikkerheten i forhold til økonomiske betraktninger.
Det vil imidlertid være vanskeligere for E.ON å kunne garantere lokal sysselsetting ettersom det her
vil være opp til markedet og dels til valg av entrepriseform om lokale foretak vil kunne bli gitt
oppdrag. Det vil være viktig å ha en aktiv holdning til denne problemstillingen både fra utbygger, fra
kommunen og fra lokalt næringsliv for å sikre bidrag til den lokale verdiskapingen. Det er imidlertid
positivt at E.ON forplikter seg til å etablere driftskontor i kommunen, om utbyggingen får et visst
omfang. Det vil innebære arbeidsplasser også utover selve anleggsperioden.
Kommuneoverlegen har vært involvert i arbeidet med denne saken og har i tillegg utarbeidet en
egen uttalelse som innspill til saken. Ut fra kommuneoverlegens vurdering vil de direkte
konsekvensene som følge av støy og skyggekast anses som mindre ettersom helårsboliger ikke
berøres. Imidlertid vil holdningen til prosjektet kunne gi økt risiko for negativ effekt på folkehelsa,
ettersom risikoen for en negativ psykologisk reaksjon i befolkningen anses som større hvis
befolkningen i utgangspunktet har en negativ innstilling til prosjektet. Det vil være vanskelig å
vurdere de fremtidige konsekvensene for generell trivsel blant befolkningen ettersom det ikke er
kjent hvor stor andel av befolkningen som er negative til vindkraftverket.
Kommuneoverlegen viser også til at den største utfordringen for Nord-Odal kommune er
kommuneøkonomien. Kommunen har svært begrensede muligheter til investeringer i tiltak som kan

forebygge sykdom og fremme helsen til befolkningen. Prosjektet antas derfor på sikt å kunne ha
positive helseeffekter ved økte inntekter både i kommunal og privat sektor, nye arbeidsplasser,
mulighet for kommunale investeringer og satsing på helsesektoren og helseforebyggende arbeid.
Nord -Odal kommune har på grunn av dårlig økonomi i dag begrensede muligheter til
helseforebyggende arbeid.

Konklusjon
Dette er en stor og komplisert sak, med store ringvirkninger og mange usikkerhetsfaktorer.
Vindkraftanlegget vil legge beslag på natur og den vil virke dominerende i landskapet. Anlegget kan
imidlertid også bidra til positive ringvirkninger for kommunen med verdiskaping, sysselsetting og
skatteinntekter. Dette er for så vidt en klassisk problemstilling for norske kommuner som står
overfor storsamfunnets behov for energiproduksjon i konflikt med natur og miljø i kommunen
samtidig som kommunen kan få en betydelig gevinst i form av vekst og utvikling.
Det må foretas en avveining mellom de ulike interessene. Det er med den samme
bakgrunnsinformasjonen mulig å komme fram til ulike konklusjoner avhengig av hvordan en
vektlegger de ulike faktorene og hvordan man tror den sannsynlige utviklingen fremover vil være.
Det vil derfor avhenge av den enkeltes verdivurdering hva konklusjon blir.
I vektskåla ligger hensyn til behov for utvikling og bruk av fornybar energi, lokale og regionale
samfunnsvirkninger og hensyn til allmenne interesser som landskap, friluftsliv, naturmangfold og
støy.
Rådmannen mener at utredningen i hovedsak dekker de emnene som ble fastsatt i
utredningsprogrammet, selv om det, som det tydelig framkommer av saksutredningen, er mange
usikkerhetsmomenter i denne saken. Konklusjonen vil i stor grad avhenge av hvilken vekt en legger
på de ulike faktorene. Ut fra en samlet vurdering legger Rådmannen størst vekt på de positive
mulighetene en slik utbygging vil kunne gi for Nord-Odal kommune.
Rådmannen mener at med en aktiv holdning fra innbyggere, næringsliv og kommunen til de
mulighetene en slik utbygging vil gi, vil de positive effektene overstige de negative effektene og
innstiller til kommunestyret å anbefale NVE å gi konsesjon til vindkraftutbygging på Songkjølen og
Engerfjellet under forutsetning av at de foreslåtte konfliktreduserende og avbøtende tiltak blir tatt
inn som vilkår i konsesjonsvedtaket.
Rådmannen anbefaler videre at det fremsettes krav overfor NVE at følgende vilkår blir en del av
konsesjonsvedtaket:
Landskap




Det skal benyttes ny tilgjengelig teknologi som gjør det mulig at hinderlys bare slår seg på når
det kommer et småfly, helikopter el. lignende nærmere fastsatt sikkerhetssone.
Vegtraséer og oppstillingsplasser skal legges skånsomt i terrenget og områder berørt av
anleggsarbeidene skal settes i stand ved tilsåing og istandsetting tilpasset det naturlige
terrenget.
Det skal ikke hentes ut masse fra annet enn veglinjer og kranoppstillingsplasser. Det må av
detaljplanen beskrives en plan for hvordan dette er tenkt løst.

Kulturminner og kulturmiljø



Det skal tas hensyn til behovet for å redusere vindturbinenes påvirkning på setervanger og
andre kulturminner ved endelig plassering av fysiske inngrep gjennom detaljplan. Det
innebærer at alle kulturminner og sætervanger må registreres og lokaliseres.
Det skal fremgå av detaljplanen at det ikke blir gjennomført fysiske inngrep direkte i konflikt
med sætervanger. Det skal settes igjen en buffersone på ca 10 meter med vegetasjon.








Det skal under detaljprosjekteringen arbeides for å redusere vindkraftanleggets påvirkning på
setervangene og andre kulturminner ved endelig plassering av mastene.
Det er i konsekvensutredningen foreslått å endre plassering av turbin nr 18,19,20 og 21 som
omkranser Ekornholsætra og det er foreslått at minst to av dem bør fjernes eller flyttes,
fortrinnsvis de mastene som ligger i utsiktsretningen. Vi ber om at NVE følger opp dette i sitt
konsesjonsvedtak. Dersom dette ikke etterkommes bes det om at det settes krav om at
vindturbinene som omslutter Ekornholsætra utstyres med teknologi for å kunne kjøre i
støymodus for å redusere konfliktpotensialet.
Tursti/sæterveg mellom Sandsætra, Vikssætra og Ekornholsætra over til Granlimyrkoia skal
ivaretas. Det samme gjelder sæterveger i Engerfjellet. Det skal settes igjen en buffersone på
ca 10 meter med vegetasjon.
Det skal legges restriksjoner på hogst av skogsvegetasjon som skjermer mot utsikt til turbiner
fra Sandsætra. Skogeierne skal kompenseres for begrenset hogstmuligheter.
Som avbøtende tiltak i forhold til kulturminner skal det planlegges oppsetting av
informasjonstavler og skilt samt opparbeidelse av stier.

Friluftsliv













Utbygger skal bekoste nødvendig omlegging av løypenettet som kommer i konflikt med
vindkraftanlegget, inkludert skiløyper på veger som ikke brøytes i dag. Tiltakene må
gjennomføres i samråd med Sand IF og kommunen. Det må også bli avklart
ansvarsforholdene ved tilrettelegging der skiløyper krysser internveger.
Utbygger skal bekoste oppsett av skilter og informasjonstavler samt tilrettelegge
parkeringsområder i tilknytning til sti – og løypenettet.
Utbygger skal bidra til tilrettelegging av alternativt løypenett i et mer uberørt friluftsområde
av hensyn til målgruppen som vektlegger naturopplevelsen ved utøvelse av friluftsliv.
Vegene i planområdet Songkjølen skal være åpne for biltrafikk.
Det skal benyttes et toppdekke på vegene som gir tilfredsstillende fremkommelighet både
med sykkel og rullestol.
Utbygger skal legge til rette med tilgjengelige rasteplasser på utsiktspunkt i nærheten av veg.
Det bør vurderes å tilrettelegge for spesielle aktiviteter som f. eks asfaltert trasé for rulleski,
piggstol og lignende.
Det skal gjennomføres en risikovurdering og redegjøres for gjennomførbare tiltak for å
redusere faren for iskast til et minimum.
Det skal benyttes teknologi for avising av rotorblader, eventuelt sensorer som medfører at
rotorene stopper ved fare for ising. E.ON Vind skal i detaljplanen konkret utrede avbøtende
tiltak mot iskast. I tillegg til sensorer kan dette være andre avisingssystemer og varsling ved
meteorlogiske forhold som gir konkret fare for iskast.
Fareområder for iskast skal merkes langs skiløyper og veger.

Naturmangfold







Det skal brukes eksterne biologer i detaljplanleggingen.
Det skal ved detaljplanlegging og plassering av vindturbin nr 13 tas hensynt til forekomst
huldrestry ettersom en av mastene er planlagt rett ved en viktig forekomst.
Det skal av detaljplanen fremgå hvordan det konkret skal tas hensyn til andre viktige
naturtypeområder og lokaliteter.
Det skal fremgå av detaljplan hvordan det er tenkt å ta hensyn til foreslåtte avbøtende tiltak
og tilpasning til hekkesesong og leikperioder slik det fremgår av konsekvensutredningen.
Det må utredes nytt trasévalg for nett-tilknytning Songkjølen, basert på alternativ 1b, men i
endret korridor østover, for å redusere konflikter i forhold til naturmangfold.
Det stilles vilkår om bruk av fiberduk og riktig dimensjonert geonett for å unngå drenering av
myr. Dersom prosjektering viser at dette ikke er tilstrekkelig må det settes krav om å bruke
andre metoder som ikke fører til drenering av myr.

Støy






Av hensyn til eksisterende bebyggelse ved Bjerten som ligger i støyutsatt område, av hensyn
til eksisterende bebyggelse rett utenfor og av hensyn til framtidig planlagt bebyggelse
innenfor støyutsatt område skal vindturbinene nr. 15 og 16 lengst syd i Engerfjellet
planområde, tas ut eller flyttes. Alternativt må det settes krav om at disse skal installeres
med teknologi for kjøring i støymodus slik at støyplagene kan reduseres vesentlig.
Anbefalt støygrense skal overholdes for eksisterende bebyggelse, med mindre det er inngått
direkte avtaler om kompenserende tiltak med eierne.
En endring av turbintype og/eller størrelse skal ikke føre til mer støy enn det som fremgår av
dagens planer.
Transformatorer og kjølevifter skal plasseres inne i tårnet, og helst øverst ved maskinhuset
for å bidra til å redusere samlet støybelastning.

Skyggekast


Avbøtende tiltak som viser seg å være nødvendige i forhold til skyggekast skal foretas av
utbygger i samråd med de berørte eierne. Endelig valg av turbiner skal ikke medføre økning i
skyggekast for eksisterende bebyggelse i tilknytning til planområdene eller ny planlagt
hyttebebyggelse ved Bjerten.

Drikkevann og annen forurensning




Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse der forurensning og sikring av
drikkevann vil være et viktig tema. Det forutsettes at Nord-Odal kommune får uttale seg til
miljø- og transportplan, detaljplan og ROS-analyse. Planene må dessuten utformes i dialog
med Juptjenn vannverk.
Det antas at det vil bli behov for breddeutvidelse av Bjørtjennsvegen forbi drikkevannskilden
Svarttjenn. Det må skje på innsiden av vegen, og ikke i form av fylling ut mot Svarttjenn.
Massene som tas ut ved breddeutvidelsen skal ikke deponeres i fylling ned mot tjernet da
dette kan bidra til økt avrenning til tjernet og dermed til redusert vannkvalitet.

Samfunnsmessige virkninger – verdiskaping


Ettersom det ikke er gjort noen gode undersøkelser av hvilke konsekvenser utbygging av
vindkraft har på utviklingen av eiendomsverdi i Norge skal det utredes hvordan en eventuell
etablering av vindkraftanlegg påvirker eiendomsprisene i vindkraft-kommuner i Norge
generelt og Nord-Odal kommune spesielt.

Landbruk



Hensyn til beitedyr skal innarbeides i transport og miljøplan.
Utbygger skal finansierer en ny MIS-registrering fordi tidligere registreringer finansiert av
skogeiere vil miste mye av sin verdi som følge av utbyggingen. Det antas at mange MiSfigurer vil bortfalle eller miste sin betydning. Det bør derfor gjennomføres en ny kartlegging
etter at eventuell utbygging er ferdig.

Andre forhold


Planene og oppfølging og tilsyn med arbeidet vil være viktig for å redusere konfliktene ved
anlegget. Kommunen skal få anledning til å uttales seg til innholdet i detaljplan og miljø- og
transportplan før NVE fatter sin beslutning, for å sikre at lokalsamfunnets interesser blir hørt.
Det skal avklares hvordan tilsyn med at planen følges opp skal gjennomføres, slik at
kommunen har visshet for at tiltaket blir gjennomført som beskrevet, inkludert de avbøtende
tiltak som til slutt blir satt som vilkår fra NVE. Planen skal inneholde en beskrivelse av
hvordan blant annet hensynet til rødlistede plante- og fuglearter, drikkevann, friluftsliv, støy,




forurensning, trafikksikkerhet og beredskap skal ivaretas. Som grunnlag for planen skal det
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det skal opprettes en referansegruppe som kan tre i aktivitet under detaljplanlegging av
prosjektet. Referansegruppen vil kunne bestå av representanter fra utbygger, kommune,
fylkesmann og interesseorganisasjoner.
Det må fremlegges nye planer for omlegging av veg forbi småbruket Holtet, ved adkomstveg
til Engerfjellet. Det skal utarbeides en bedre løsning for avkjøring fra Fv 181 og andre
problematiske strekninger. Planene skal utarbeides i samråd med kommunen og de berørte
naboer.

Nord-Odal kommune
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