
Vindkraft i Marker 



- Første sonderingsmøte med Sweco, høsten 2011

- Ca 250 registrerte dokumenter og ca 20 politiske behandlinger

- Endelig konsesjon 30.01.2017

- Prøvedrift fra 30.01.2019

- Offisiell åpning 23.08.2019



Forutsetninger, vurderinger og dialog

- tilstrekkelige vindressurser (vindmålere satt opp på Høgåsen 2012)
- nærhet til kraftledninger med tilstrekkelig overføringskapasitet
- positive grunneiere 
- tilstrekkelig avstand til nærmeste boliger
- begrenset antall fritidsboliger er berørt av støy og skyggekast 
- kort adkomst til eksisterende veier og gode adkomstmuligheter for turbintransport
- mange skogsbilveier som kan brukes
- ikke konflikt med verneområder
- begrenset konflikt med naturverdier og inngrepsfrie naturområder





Behandlingen

Kommunestyret sa nei

NVE sa ja

Kommunestyret påklagde vedtaket

Kommunestyret trakk klagen 
(utbygger imøtekom kommunens krav om jordkabel, antall, 
endret antall og plassering av turbinene og sensorstyrt 
hinderbelysning) 

Konsesjon innvilget



Nøkkel informasjon om Marker vindpark

Prosjektdetaljer

Planlagt kapasitet • 15 Vestas V136 3,6 MW (54 MW) gir en optimal 
løsning for utnyttelse av konsesjon og gir også
lavest produksjonskostnad (ca. 35 øre/kWh)

Energi produksjon • 196 GWh (P50) 

Estimert total investering
(Norge) 

• EUR 65 millioner (ca NOK 610 millioner)
• 3,13 NOK/kWh

Tidslinje • Byggestart desember 2017
• Kommersiell drift tidlig 1. kvartal 2019

Vindturbin • Vestas V136 3,6 MW levers med IntelliLight
radarstyrt kontroll av hinderbelysning

• Tårnhøyde på 142 meter
• Rotordiameter på 136 meter
• Totalhøyde på 210 meter

Vindmåling • 7,4 m/s på 140 m høyde
• Målemast (120 m) siden sept. 2013
• Målemast (100 m) siden sept. 2013

Grunneieravtaler • 28 eiendommer
• Varighet på 30 år

Lokasjon • Marker kommune
• Østfold fylke

Område



Endret turbinstørrelse

Vestas V136
Hub 142 m/rotor 136 m

117 m

210 m

142 m

Oslo PlazaOslo Rådhus

66 m



Kva positive og negative erfaringer har de gjort dykk med prosessen rundt 
vindkraftutbygging – sett fra kommunen? 

- Tid

- Dialog

- Motstand (Motvindkraft Marker)

- Regional plan for vindkraft

- Argumentasjon/polarisering

- Størrelse (høyde og antall)

- Samarbeid 





Kva er dei viktigaste utfordringane de har opplevd? 

• Informasjon og dialog

• Saksbehandlingskapasitet/gebyr

• Kompetansegrunnlag 

• Avtale med utbygger

• Anlegg på riksgrensen 

• Kabelanlegg (luft/jord)

• Oppmerksomhet



Korleis kan systemet for konsesjon og planlegging av anlegg 
bli betre for å sikre god forankring og legitimitet i kommune 
og lokalsamfunn?

• Dagens regime er helt ok

• Tidsforbruk nødvendig for god løsning – fasen før og etter 
selve behandlingen viktigst (innledende dialog og MTA)

• Klimamål for vindkraft

• Forutsigbarhet (jmf svensk behandling)

• NVE vs kommunen (før, under og etter)



Marker kommune


