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Uttalelse. Merknader til utredningsbehov. Høring etter Espoo-
konvensjonen - Hån vindkraftverk i Sverige 
Østfold fylkeskommune har mottatt varsel(25.03.2013) om planlegging av Hån vindkraftverk 
i Årjängs kommun i Värmland, Sverige. I henhold til Espoo-konvensjonen er 
Miljøverndepartementet varslet, og de har bedt ØFK om merknader til utredningsbehovet. 
 
Det er Scanergy som planlegger vindkraftverket i Årjäng, og planområdet grenser mot 
Marker kommune på norsk side. Området ligger nord for E18, og ligger inn mot 
vindkraftanlegget Joarknatten som E-On har søkt om i Norge. 
 
Scanergy planlegger 8 vindturbiner a max 200 meter. 
 
Østfold fylkeskommune (ØFK) har utarbeidet en Regional plan for Vindkraft. De tema som 
denne planen omfatter må også være relevante å utrede for vindkraftanlegg på svensk side, 
og konsekvenser for norsk side må få fokus. ØFK har på bakgrunn av regional plan gitt 
innspill til bla.a  omsøkte Joarknatten i Marker. I Regional plan er området ved Joarknatten 
kalt «E 18 nord/Huevann» og området er beskrevet i forhold til ulike verdier. Dette i 
kombinasjon med de data som er innhentet/innkommet i forbindelse med 
konsesjonssøknaden og høring av Joarknatten bør være viktig underlag for planleggingen 
også på svensk side. I sin uttalelse til utbygging i Marker, har ØFK gitt innspill på at det er 
behov for visualisering fra Ørje sentrum og fra det vernede vassdraget – Haldenvassdraget. 
Turbiner på svensk side på opp til 200 meter må også visualiseres fra norsk side, og 
vassdraget og Ørje er også her sentrale visualiseringspunkt. For Østfold og for Marker vil 
også sumvirkningene av utbygging på norsk og svensk side vær viktig å få synliggjort. 
 
Vurdering av konsekvenser må også omfatte konsekvenser av kraftledninger. Norske 
myndigheter, inkludert Fylkeskonservatoren, må kontaktes dersom det skulle være aktuelt 
med nett-tilknytning på norsk side. ØFK gjør oppmerksom på at Fylkesutvalget nedla 
innsigelse (25.04.2013) til kraftledning i luftstrekk til Ørje av hensyn til konflikt med det rike 
og unike fuglelivet ved Gjølsjøen naturreservat og konflikt med landskapsbildet og 
kulturmiljøet i Ørje og ved kanalen.  
Med hilsen 

Miljøverndepartementet  
Postboks 8013 Dep.  
0030 OSLO 
  



2 
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