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Hvordan gjøre de mobile gasskraftverkene overflødige
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En første ZERO-rapport om vindkraft i Midt-Norge ble publisert januar 2007. Etter dette har
tallet på planlagte vindkraftanlegg i Midt-Norge økt. I tillegg er erkjennelsen om at det trengs mer
ren energi, blitt sterkere. FNs klimapanel har i løpet av 2007 har lagt fram enda sterkere dokumentasjon på hvor alvorlige klimaendringene er og at handling trengs umiddelbart. I tillegg har
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt konsesjon til forurensende mobile gasskraftverk i
Midt-Norge, som reservekraft i en potensielt svært anstrengt kraftsituasjon i regionen. Disse kraftverkene er nå under bygging, og det haster å få på plass permanente og klimavennlige kraftløsninger
i Midt-Norge. ZERO har derfor laget en ny rapport om mulighetene for fornybar og klimavennlig
vindkraft i regionen.

Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense
klimaendringene gjennom å vise fram og få gjennomslag for utslippsfrie energiløsninger. Vårt utgangspunkt er at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk. ZERO
skal være konsekvente pådrivere for slike løsninger og jobbe for at de realiseres framfor
forurensende. www.zero.no
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Sammendrag og anbefalinger
Vindkraft må til for å løse kraftsituasjonen i Midt-Norge på en miljøvennlig måte. ZERO forventer
derfor at olje- og energiminister Åslaug Haga får fortgang i utbyggingen av vindkraft i regionen.
Bedre økonomiske rammevilkår må på plass, og det må bli fortgang i den sene offentlige saksbehandlingen. Slik kan man realisere en vindkraftproduksjon på mellom 5 og 10 TWh i regionen.
Dette vil være en viktig del av løsningen på kraftutfordringene i Midt-Norge.
Midt-Norge har store vindressurser og mange vindkraftplaner som vil være viktig for å bedre dagens
krevende kraftsituasjon. Vindkraften vil også være viktig for å erstatte dagens store klimagassutslipp fra bruk av fossil energi. Denne rapporten viser at det per dags dato er iverksatt og planlagt
vindkraftprosjekter med produksjon på til sammen 24,4 TWh energi. De fleste prosjektene kan
realiseres i løpet av 2012.
Flere forhold hindrer en rask og effektfull satsing på vindkraft i Midt-Norge. De økonomiske rammevilkårene for fornybar energi er for dårlige til at det blir bygget ut nok vindkraft. Konsesjonsbehandlingen tar lang tid, og behandlingen av klager har til nå vært langdryg. Nettkapasiteten må
også styrkes for å realisere omfattende utbygging av vindkraft.
Sammen med andre utslippsfrie løsninger som energieffektivisering, bioenergi, småkraft og gasskraftverk med CO2-rensing kan vindkraft løse kraftkrisen i Midt-Norge. ZERO mener det er miljømessig forsvarlig og nødvendig å bygge ut 5 til 10 TWh vindkraft i regionen.
Når vi nå går inn i en fase med svært anstrengt kraftsituasjon i Midt-Norge og i en prekær klimasituasjon, må det prioriteres å få realisert store mengder ren energi raskt
Regjeringen må nå vise handlekraft og sørge for utbygging av ren vindkraft i Midt-Norge.
ZERO anbefaler derfor at regjeringen og olje- og energiminister Åslaug Haga:
-

Forbedrer de økonomiske rammevilkårene som realiserer betydelig utbygging av vindkraft.
Det må dessuten vurderes ekstra økonomiske insentiv for forsert og tilstrekkelig utbygging
i Midt-Norge.

-

Får fortgang i konsesjonsprosessen, både i Norges vassdrags- og energidirektorat og i ankebehandlingen i Olje- og energidepartementet.

-

Gjør en klar prioritering av hvilke miljøhensyn som skal veie tyngst i vurderingen av vindkraft. Behovet for ren kraft må settes foran øvrige hensyn. I tillegg er konsekvensene for det
biologiske mangfoldet avgjørende og viktig for å vurdere om et prosjekt bør skrinlegges.
Øvrige hensyn bør ikke tillegges betydelig vekt.

-

Forbedrer nettkapasiteten i regionen gjennom en forlengelse av sentralnettet fra Namsos til
Roan, ferdigstilt i 2010. I tillegg må Statnett få fortgang i arbeidet med en ny overføringslinje i en ytre trasé over Fosen-halvøya.

Vindkraft er en viktig del av løsningen på kraftsituasjonen i Midt-Norge, men ikke den eneste.
Regjeringen må også sørge for rammebetingelser som realiserer gasskraftverk med CO2-fangst i
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regionen, og dessuten styrke de økonomiske og regulatoriske virkemidlene som trengs for å utløse
mer energisparing og bruk av bioenergi og annen fornybar energi.
All energiproduksjon, også vindkraft, har miljøkonsekvenser. Alle hensyn kan ikke vektlegges like
høyt. Reversible konsekvenser som synlighet kan ikke tillegges stor vekt, sammenlignet med det
viktige klimatiltaket som bygging av vindkraft er. ZERO mener imidlertid at vindkraftutbyggingen
ikke må få irreversible konsekvenser for det biologiske mangfoldet. De mange vindkraftplanene i
Midt-Norge gir mulighet til å velge ut de prosjektene med minst negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Når det gjelder biologisk mangfold, kan vindkraftutbygging være en utfordring
for noen fuglearter, særlig dersom de allerede opplever negativ bestandsutvikling og er truet. Det er
derfor viktig at man bevilger penger til tilstrekkelig kartlegging av fugl, slik at konsekvensutredninger kan bli bedre. I tillegg må det forskes mer på vindkraft og fugl.
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Vindkraft er en viktig del av løsningen
ZERO ønsker storstilt nasjonal satsing på vindkraft for å produsere mer ren energi som kan redusere klimagassutslippene. Vindkraft i Midt-Norge er bare en del av en slik satsing, men det er
ekstra viktig å komme i gang med realisering av planene der behovet for miljøvennlig kraft er størst.
Utbygd vindkraft bør i hovedsak ikke gå til å øke energiforbruket, men i stedet erstatte vårt forbruk
av fossil, klimaforurensende energi.
Norge må gjøre konkrete og offensive tiltak for å gjøre store kutt i de norske klimagassutslippene.
Globalt må utslippene reduseres med 80 prosent for å stoppe de verste konsekvensene av klimaendringene. I Norge bruker vi 190 TWh fossil energi i året. Mesteparten av dette må erstattes av
utslippsfri energi. Det er i dette overordnede perspektivet behovet for storstilt satsing på vindkraft
må sees.
Vindkraft har stort potensial, også globalt. Global Wind Energy Council har i rapporten Wind
Energy Outlook 2006 påpekt at en tredel (34 prosent) av verdens elektrisitetsforbruk kan baseres
på vindkraft i 2050. Det vil i så fall bidra til å redusere de globale CO2-utslippene med 113 milliarder tonn (innen 2050). Innen 2020 kan 18,5 prosent av verdens elektrisitetsforbruk dekkes av
vindkraft – dette kan gi CO2-reduksjoner på 1,5 milliarder tonn.
Mange land satser nå stort på vindkraft. De siste årene har investeringer og utbygging innen vindkraft økt kraftig. I 2005 ble det installert 11 500 MW vindkraft på verdensbasis, og total installert
effekt økte til 59 100 MW. (Over en sjettedel av verdens totale installasjon per 31.12.2005 skjedde
bare i 2005.) Innen 2010 forventes det å være installert 77 600 MW vindkraft bare i Europa.
Norge er et av landene i verden med best vindressurser, og vi må være med på satsingen.
Klimaendringene er i gang og ser ut til å skje raskere enn man tidligere har trodd. I en slik situasjon
er det svært alvorlig at Norge ikke en gang ligger an til å nå Stortingets gamle og svært beskjedne
mål om 3 TWh vindkraft på landsbasis innen 2010. Det trengs mer. Mer offensive mål må settes og
rammevilkårene må sikre realisering. Det mangler ikke prosjekter å velge blant for å få en offensiv
satsing på vindkraft – bare i Midt-Norge er omtrent 40 vindkraftprosjekter under planlegging, på
totalt 24 TWh.
Med denne rapporten ønsker vi å synliggjøre hvordan vindkraft i Midt-Norge har potensial til å
bidra med store kraftmengder og redusere klimagassutslippene. Det er ikke hensiktsmessig å bygge
ut alle vindkraftplanene, og vi vil også gå igjennom hvilke miljøhensyn vi mener må ivaretas ved
vindkraftutbygging. Vindkraft er ett av flere tiltak som må settes i verk . Det er ikke noe motsetningsforhold mellom vindkraft og annen ny utslippsfri energiproduksjon og energisparing, som er
nødvendig for å løse kraftsituasjonen og få til betydelige kutt i klimagassutslippene.

. Global Wind Report 2005, GWEC
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Energisituasjonen i Midt-Norge
I Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal var netto kraftforbruk 17,9 TWh i 2004 (tap i overføringsnettet kommer i tillegg). Forbruket har økt med omtrent 2 TWh siden 2004, hovedsakelig på
grunn av økt forbruk ved Hydro Sunndalsøra, slik at forbruket i dag er omtrent 20 TWh.
Forbruk av elektrisk kraft i Midt-Norge
Middel årsprod. 2005 Netto forbruk 2004
6 465
8 778
4 436
5 107
3 142
4 031
14 043
17 916

GWh
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Sum

Kraftbalanse
-2 313
-671
-889
-3 873

Tabell: Middel årsproduksjon i 2005, og nettoforbruk i 2004 for de tre fylkene. (Kilde: Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), energi i Norge i 2004, og Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige elektrisitetsstatistikk).

Statnetts prognose
for kraftsituasjonen
i Midt-Norge fram til
viser importbehov
et forventet økt kraftunKraftbalanse
i Midt-Norge
– 2020
Stort
derskudd (i årene framover). Grafen under viser faktisk forbruk og produksjon i regionen fram til
2005, og prognose fram til 2020. I dette basisscenariet har Statnett lagt til grunn ny produksjon av
1,5 TWh vindkraft i 2010 og 3 TWh i 2020, samt 6 TWh gasskraftverk før 2020.
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Graf: Kraftsituasjonen, Midt-Norge. Hoelsæter, Statnett.
Energikonferanse i Ålesund, 8. mai 2006.
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Det økte kraftunderskuddet er først og fremst et resultat av store kraftkrevende industriutbygginger
i Møre og Romsdal., uten at det har blitt bygget ut tilsvarende ny kraftproduksjon.
•
•
•

Hydro Aluminium på Sunndalsøra har økt effektuttaket fra 304 MW i 2002 til 610 MW i
2005. Det er ventet ytterligere vekst til 690 MW i 2012.
Hustad Marmor planlegger gradvis opptrapping av effektuttaket fra ca. 100 MW i 2005 til
ca 147 MW i 2010.
Ormen Lange-feltet starter opp høsten 2007. Kraftbehovet vil da være 150 MW og øke til
ca 220 MW i 2011 dersom det blir utbygging for to salgsprodukt.
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Midt-Norge har vært et underskuddsområde for kraft i mange år og har mottatt kraftoverføring
fra overskuddsområder i nabofylker, spesielt Nordland. Kraftoverføring mellom fylker og regioner i
Norge og Norden er naturlig Det som er spesielt for Midt-Norge, er at forbruket har økt mye mer
enn produksjonen uten at importkapasiteten er styrket tilstrekkelig. Kraftunderskuddet i regionen
er i ferd med å bli så stort at det kan skape problemer ved tørrår. Av forventet underdekning på 9
TWh i Midt-Norge i 2010, vil 6 TWh være i Møre og Romsdal. Prognose for Møre og Romsdal
mot 2020:
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Figur: Prognoser for elektrisitetsforbruket i Møre og Romsdal til 2020. (Kilde: Istad Nett, konferanse 8. mai
2006)

Bruk av fossil energi i Midt-Norge

I debatter om energipolitikk blir det stort sett fokusert på produksjon og forbruk av strøm. Den
totale energibruken i Midt-Norge inkluderer også store menger fossil energi, i tillegg til strømforbruket. Dette er det viktig ikke å glemme i vurderingen av nødvendige tiltak for et framtidig
miljøvennlig energisystem.
Totalt var det fossile energiforbruket i Midt-Norge i 2003 på 9,75 TWh (9751,8 GWh).
Tabellen under viser forbruket fordelt på ulike fossile energikilder for hvert av fylkene i Midt-Norge
i 2000 og 2003. Tallene inkluderer stasjonær og mobil energibruk fra både husholdninger og industri, men ikke forbruket offshore.
Møre og Romsdal
Gass
Bensin/parafin
Diesel, gass, lett fyringsolje
Tungolje/spillolje
Sum Møre og Romsdal, GWh:

2000
1894,5
1061
1549,3
60,4
4565,2

2003
1755,3
1060,1
1733,7
116,5
4665,6

. http://www.ebl.no/files/DM-38565-v1-Kraftkrisen_Svein_Roedal.ppt
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Sør-Trøndelag
Kull
Gass
Bensin/parafin
Diesel, gass, lett fyringsolje
Tungolje/spillolje
Sum Sør-Trøndelag, GWh:

30,1
130
1023,6
1354
37,7
2575,4

40,9
233,8
1049,5
1761,8
31,9
3117,9

Nord-Trøndelag
Gass
Bensin/parafin
Diesel, gass, lett fyringsolje
Tungolje/spillolje
Sum Nord-Trøndelag, GWh:

30
749,8
959,9
57
1796,7

35
752,7
1098,7
81,9
1968,3

Tabell: Forbruket av ulike fossile energikilder for fylkene i
Midt-Norge i 2000 og 2003. (Kilde: SSB)

Rana
Nedre Røssåga

Store deler av dette fossil energibruket må erstattes
med miljøvennlig energi som vindkraft og fossil energi med CO2-håndtering.

Overføringskapasitet

Dersom det ikke bygges ut betydelig mer energiproduksjon i Midt-Norge, vil regionen være avhengig av
økt overføringskapasitet fra områder med kraftoverskudd som Nordland, Sverige og/eller Sogn- og Fjordane.
Statnett har bygd ny kraftlinje fra Viklandet til Nyhamna, til Ormen Lange, og jobber med ytterligere
styrking av overføringskapasiteten. Ny 420 KV linje
fra Klæbu til Järpströmmen er vedtatt og skal stå ferdig til 2009. Denne vil øke overføringskapasiteten til
Midt-Norge med ca 200 MW.

Tjeldbergodden
Fræna
Klæbu

Nyhamna
Ørskog

Aurland

Viklandet

Frogner

Bygd eller besluttet bygd 420 kV-forbindelse
Planlagt 420 kV-forbindelse
300 kV-ledning

I tillegg vurderer Statnett to mulige nye kraftlinjer
inn til Møre og Romsdal: I nord fra Rana til ViklanKilde: Statnett
det/Fræna og i sør fra Aurland i Sogn til Ørskog. Kart med mulige framtidige 420 kV forsterkningsBegge er vist i stiplet strek på kartet under.
tiltak inn mot Midt-Norge i stiplet rød strek.

Ny linje fra sør: Fra Fardal i Indre Sogn til Ørskog

Statnett har søkt konsesjon for en ny 420 kV kraftledning mellom Fardal og Ørskog, på 250-300
km, avhengig av trasévalg. Høringsrunden for søknaden og konsekvensutredningen ble avsluttet
sommeren 2007. Investeringskostnaden vil være bortimot to milliarder kroner, og linjen kan tidligst være ferdig i 2011/2012.

. http://www.statnett.no/default.aspx?ChannelID=1032&DocumentID=12101
. http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?ientityID=9794
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En ny kraftlinje fra Sogn og Fjordane kan øke energitilførselen til Møre og Romsdal med anslagsvis
6,5 – 7 TWh. Planene har møtt lokal motstand på grunn av naturinngrepene den vil føre til.

Ny linje fra nord: Fra Rana i Nordland over Fosen i Trøndelag

Statnett har meldt (dvs varslet oppstart av arbeidet med) en ny 420 kV linje fra Roan til Namsos (på
Fosen i Trøndelag) for å øke overføringskapasiteten for planlagte vindkraftverk på Fosenhalvøya.
Ledningen vil bli mellom 80 og 90 km lang og kan stå klar i 2010. Begrensning på overføringskapasiteten videre fra Namsos gjør at denne linjen bare
kan muliggjøre ca 600 MW vindkraft på Fosen.
Statnett skriver i forbindelse med meldingen om
kraftlinjen Namsos-Roan at det senere vil bli vurdert
om det er behov for å forlenge ledningen sørover på
Fosen og nordover mot Nordland. Statnett har vurdert to hovedtraséalternativer for en slik kraftlinje fra
Nordland til Møre og Romsdal: En ytre trasé, ”kystledningen”, over Fosen-halvøya, og en ”indre ledning”
som vil gå parallelt med dagens kraftlinje lenger inn
i landet.
Den ytre traseen er nødvendig for at store mengder
ny vindkraftproduksjon blant annet på Fosen skal
kunne bygges ut, og vil være et viktig bidrag for å bedre kraftbalansen i Midt-Norge. Per september 2007
har Statnett ennå ikke sendt inn melding for denne
linjen. Statnett må umiddelbart starte arbeidet med
konsesjonsprosessen, for å unngå ytterligere forsinkelser for vindkraftutbyggingen i regionen.
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Vindkraft i Midt-Norge

Det totale antallet vindkraftplaner og igangsatte vindkraftprosjekter i de tre fylkene i Midt-Norge
utgjør nå en produksjon på til sammen 24,4 TWh energi. Av dette utgjør vindkraftprosjektene som
allerede er i drift 0,7 TWh energi. I det totale tallet ligger vindkraftprosjekter på 0,5 TWh som nå er
under bygging eller vedtatt utbygd. I det totale tallet ligger også 0,8 TWh vindkraftprosjekter som
har konsesjon, men blir ikke utbygd grunnet for dårlige rammevilkår fra myndighetene og manglende nettkapasitet. I skrivende stund venter prosjekter på til sammen 6,6 TWh på konsesjonsbehandling i Norges vassdrags- og energiverk (NVE), mens prosjekter på til sammen 15,8 TWh har
sendt forhåndsmelding til NVE.
Vindkraftprosjekter i drift
Vindkraftprosjekter under bygging
Vindparker med konsesjon, men,ikke i drift/under bygging
Konsesjonssøkt
Meldte prosjekter
Totale planer og igangsatte prosjekter

0,7, TWh
0,5 TWh
0,8 TWh
6,6 TWh
15,8 TWh
24,4 TWh

. Statnetts side om prosjektet. http://www.statnett.no/default.aspx?ChannelID=1417
. http://www.statnett.no/default.aspx?ChannelID=1436
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Oversikt over alle disse prosjektene er vist i tabellen under, og prosjektene som har eller er under
konsesjonsbehandling er omtalt nærmere.

Prosjekter i Midt-Norge
Lokalisering
Harøy
Smøla
Hundhammerfjellet
Eldsfjellet Hitra
Valsneset
Vikna Husfjellet
SUM: 6 stk

Lokalisering
Hundhammerfjellet
Valsneset
Bessakerfjellet
Ytre Vikna (1/3 del)
SUM: 4 stk

Lokalisering
Ytre Vikna
Harbaksfjellet
SUM: 2 stk

Vindparker i drift
Selskap
Kommune
Sandøy Vindkraft AS
Sandøy, MR
Statkraft SF
Smøla, MR
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nærøy, NT
Statkraft SF
Hitra, ST
TrønderEnergi Kraft AS
Bjugn, ST
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Vikna, NT

Vindparker under bygging/vedtatt utbygd
Selskap
Kommune
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nærøy, NT
VIVA AS
Bjugn, ST
TrønderEnergi Kraft AS
Roan, ST
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Vikna, NT

Effekt (MW)
3,75
150
22,30
55,20
11,50
2,20
244,95

Energi (GWh)

Effekt (MW)
32
3,05
57,50
70
162,55

Energi (GWh)

Vindparker med konsesjon, men ikke i drift/under bygging
Selskap
Kommune
Effekt (MW)
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Vikna, NT
179
Hydro Olje & Energi
Åfjord, ST
90,75
269,75

Frøya
Kvenndalsfjellet
SUM:9 stk

Vindparkplaner med konsesjonssøknader under behandling
Selskap
Kommune
Effekt (MW)
Haram Kraft AS
Haram, MR
66
Havgul AS
Sandøy, MR
350
Havgul AS
Giske, Haram, MR
800
Havgul AS
Eide, Averøy, MR
350
Hydro Olje & Energi
Sande, MR
90
Statkraft Development AS
Fræna, MR
65
150
Hydro Olje & Energi/NTE
Osen/Flatanger,
ST, NT
NTE/TrønderEnergi
Frøya, ST
200
Statkraft SF
Åfjord, ST
120
2191

Lokalisering
Steinshamn
Roan
Fosen Offshore vindpark
Haraheia
Storheia
Rissa
Benkheia
Leksvik
SUM: 8 stk

Vindkraftplaner som er meldte og der utredningsprogram er fastsatt
Selskap
Kommune
Effekt (MW)
Off-shore Vindenergi AS
Sandøy, MR
105
Norsk Hydro ASA/NTE
Roan, ST
150
600
Offshore Vindenergi AS
Osen, Roan og
Åfjord, ST
Sarepta Energi AS
Roan, ST
300
Statkraft Development AS
Åfjord og Bjugn, ST 300
Statkraft Development AS
Rissa, ST
160
Statkraft Development AS
Rissa og Leksvik, ST 60
Statkraft Development AS
Leksvik, ST
200
1875

Lokalisering
Harams-/Flemsfjellet
Havsul I (offshore)
Havsul II (offshore)
Havsul IV (offshore)
Haugshornet
Fræna
Oksbåsheia

735

488

Energi (GWh)

809

Energi (GWh)

6573

Energi (GWh)

5625
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Lokalisering
Ertvågøy
Bergefjellet
Grøndalsfjellet
Mariafjellet
Rørvassheia

Vindkparkplaner som er meldte, men uten fastsatt utredningsprogram
Selskap
Kommune
Effekt (MW)
Agder Energi Produksjon AS
Aure, MR
90
Agder Energi Produksjon AS
Aure, MR
15
Vindkraft Nord AS
Namsskogan, NT
200
Vindkraft Nord AS
Røyrvik og Lierne,
150
NT
Agder Energi Produksjon AS
Flatanger og Osen, 170
NT
Agder Energi Produksjon AS
Verran, NT
200
Agder Energi Produksjon AS
Namdalseid, NT
150
Fred Olsen Renewables AS
Verran, NT
100
Statskog SF
Verran og Åfjord, NT 180
Statskog SF
Verran, NT
72
Statskog SF
Namdalseid, NT
57

Steinheia
Jektheia
Staurheia
Mefjellet
Steinheia
Jektheia og Øyenskavlen
Storsnøheia
Statskog SF
Nordre Grøndalsfjellet Ulvig Kiær AS
Innvordfjellet
Zephyr AS
Aunkrona
Breivikfjellet

Agder Energi Produksjon AS
Agder Energi Produksjon AS

Snillfjord
Agdenes
Svarthammaren
Remmafjellet og
Geitfjellet
Vargheia
Blåheia
Pållifjellet
SUM: 23 stk

Statkraft Development AS
Statkraft Development AS
Agder Energi Produksjon AS
Zephyr AS

Namdalseid, NT
Namskogan, NT
Flatanger og Namdalseid, NT
Flatanger, NT
Namdalseid og
Namsos, NT
Snillfjord, ST
Agdenes, ST
Snillfjord, ST
Snillfjord, ST

Statskog SF
Sarepta Energi AS
Agder Energi Produksjon AS

Orkdal, ST
Osen og Roan, ST
Snillfjord, ST

54
110
90

48
300
90
3406

Energi (GWh)

70
60
560
150
200
290

10218

For beregning av energiproduksjon fra vindkraftprosjektene er det brukt generelle tall for alle prosjektene på
3000 fullast brukstimer.

I tillegg til planene i de tre fylkene i Midt-Norge foreligger det planer i Nordland som kan bidra
til kraftforsyningen i Midt-Norge, som Kalvvatnan vindkraftverk (ved grensa til Nord-Trøndelag
i Bindal kommune, 225 MW) og Mosjøen vindkraftverk (Vefsn og Grane kommuner, 200-300
MW).
Vindparker i drift i regionen
Det er i dag seks vindparker i drift i Midt-Norge, med samlet installert effekt på 245 MW og samlet
årsproduksjon på 0,7 TWh.
Vikna Husfjellet
Vindparken på Vikna Husfjellet ligger i Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Parken drives av NordTrøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og ble satt i drift allerede i 1991. Parken består av fem møller
med til sammen 2,2 MW effekt.
Hundhammerfjellet
Hundhammerfjellet 1 drives av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Første del av parken ble
satt i drift i 1998, neste byggetrinn fulgte i 2003. Parken har i skrivende stund 22,3 MW sammenlagt effekt, men er under videre utvidelse med møller fra den norske vindkraftprodusenten Scan-
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Wind på ytterligere 32 MW. Hele parken skal stå ferdig 1.8.2008 med en total effekt på 55 MW.
Eldsfjellet, Hitra
Hitra vindpark drives av Statkraft, og ligger i Sør-Trøndelag. Parken ble åpnet 14. oktober
2004. Vindparken består av 24 vindmøller med samlet installert effekt på 55 MW, som tilsvarer en
årsproduksjon på ca 150 GWh.
Smøla
Statkraft har Norges største vindmøllepark på Smøla i Møre og Romsdal. Vindparken er bygget i
to trinn, åpnet i september 2002 og i september 2005. Med totalt 68 vindmøller er Smøla Europas
største vindpark på land med en årlig kraftproduksjon på 450 GWh.
Harøy
Harøy drives av Sandøy Vindkraft, og ligger i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Parken ble satt
i drift i 1999, med en installert effekt på 3,75 MW og en årsproduksjon på 11 GWh.
Valsneset
Valsneset ligger i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag, og drives av Trønderenergi. Parken ble satt
i drift høsten 2006 og består av fem vindmøller med total installert effekt på 11,5 MW og årlig
produksjon på 35 GWh. Parken har konsesjon på til sammen 9,2 MW, og har i tillegg bygd en
vindmølle på 2,3 på konsesjonen til den samlokaliserte Valsneset teststasjon.
Prosjekter med konsesjon, men som ikke er satt i drift ennå:
Bessakerfjellet
Utbygger er Trønderenergi, og parken etableres i Roan kommune på Fosen i Sør-Trøndelag. Det
ble gitt konsesjon i 2004. Parken vil bestå av 25 vindmøller med en samlet installert effekt på 57,5
MW, og en årsproduksjon på 176 GWh.
Trønderenergi har tatt investeringsbeslutning, og arbeidet med utbyggingen er i gang. Montasje av
de tolv første vindmøllene er under gjennomføring sommer/høst 2007 og skal i produksjon i løpet
av 2007. I skrivende stund er sju av disse møllene satt opp. De resterende vindmøllene skal etter
planen settes opp vår/sommer 2008, slik at hele vindmølleparken vil stå ferdig høsten 2008.
Valsneset teststasjon
Sintef Energiforskning, Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges Teknisk- Naturvitenskaplige
Universitet (NTNU) eier VIVA og bruker teststasjonen som et laboratorium for forskning og utvikling. Teststasjonen er samlokalisert med Valsneset Vindkraftpark. Det er gitt konsesjon for tre
vindmøller med installert effekt på 250 kW, 2,5 MW og 3 MW. Møllen på 250 kW er realisert, og
en mølle på 2,3 MW er bygd som del av Valsneset vindpark.
Ytre Vikna
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) fikk endelig konsesjon i Ytre Vikna kommune i NordTrøndelag i juni 2006 etter lang klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Parken er planlagt
med inntil 249 MW effekt og 99 vindmøller. Antatt produksjonskapasitet vil da være 870 GWh.
Full utbygging av Ytre Vikna kan dekke kraftbehovet til over 40.000 husstander, som tilsvarer nesten samtlige husstander i Nord-Trøndelag.
NTE har valg ikke å gå i gang med utbygging av hele prosjektet fordi de økonomiske rammevilkå-
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rene er for dårlige. Selskapet har imidlertid bestemt at en del av parken (70 MW eller en drøy firedel
av full utbygging) skal bygges ut til tross for manglende lønnsomhet, av hensyn til utviklingen av
den norske vindkraftprodusenten Scanwind, som NTE eier. Disse 70 MW er planlagt ferdigstilt i
2010. Dersom rammevilkårene blir bedret, kan den resterende delen av parken stå ferdig to-tre år
senere.
Harbaksfjellet
Utbygger her er Hydro, planene er lagt til Åfjord kommune på Fosen i Sør-Trøndelag. Det ble gitt
konsesjon i 2004. Parken vil bestå av 33 vindmøller med en samlet installert effekt på 90 MW, og
en årsproduksjon på 200 GWh. Det er også muligheter for installasjon av ytterligere effekt. Foreløpig kan imidlertid ikke regionalnettet ta imot mer enn 30 MW når Bessakerfjellet kommer i drift.
Full realisering av Harbaksfjellet må derfor avvente økt nettkapasitet.
Samordnet nettilknytning for Harbaksfjellet, Kvenndalsfjellet, Roan og Haraheia er meldt inn, og
ny 420 kV-ledning Namsos-Roan med forbedret nettkapasitet kan være klar fra 2010.
Prosjekter det er søkt konsesjon for
Frøya
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og TrønderEnergi Kraft har søkt om bygging av en vindpark på Frøya i Sør-Trøndelag med 63-78 vindmøller, hver på mellom 2
og 3 MW. Total installert effekt for hele vindparken vil være inntil 200 MW. Beregnet
produksjonskapasitet er 550-650 GWh/år.
Konsesjonssøknad med konsekvensutredninger og tilleggsutredninger var ute på høring i 2005.
Med snarlig konsesjon og klagebehandling anslår utbyggeren at parken kan realiseres innen 2010.
Havsul 1, 2 og 4
Utbyggeren Havgul AS søkte om konsesjon for de tre Havsulparkene i 2006, og søknaden har vært
ute på høring. Parkene er planlagt med installert effekt på 350 MW (Havsul 1 og 4) 800 MW
(Havsul 2).
Dersom parkene får konsesjon i løpet av 2007 og det legges inn tid til klagebehandling, anslår utbygger mulig byggestart i 2009. Ifølge utbygger kan Havsul 1, 2 og 4 da stå ferdig i løpet av 2013.
Havsul 3 er bare på meldingsstadiet. Tiltakshaver har valgt ikke å gå videre med konsesjonssøknad
etter tilråding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Haramsfjellet
Haram Kraft har søkt om å bygge Haramsfjellet vindkraftverk i Haram kommune i Møre og Romsdal. Full utbygging vil bestå av 24 vindmøller med en installert effekt på 66 MW og produksjon på
200 GWh. Høringsrunden er ferdig.
Med konsesjon denne høsten og beregnet to og et halvt års byggetid, kan vindparken stå ferdig i
løpet av 2010. Ved eventuelle anker kan utbyggingen bli forsinket ytterligere ett år (generelt anslag
potensiell framdrift fra konsesjon, se nedenfor).
Fræna
Statkraft har søkt om å bygge ut Fræna vindpark og en 132 kV kraftledning fra vindparken til
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Fræna transformatorstasjon. Parken består av 17 vindmøller, med en installert effekt på 65 MW og
produksjon på 160 GWh.
Det ble søkt om konsesjon i 2005, og et tillegg til konsesjonssøknaden med nye og reduserte utbyggingsplaner i juni 2006, med et lavere konfliktnivå. Høringsrunden er ferdig.
Vi har anslått at utbyggingen kan ha tilsvarende tidshorisont som for Haramfjellet, dvs kan ferdigstilles i løpet av 2010..
Haugshornet
Utbygger er Hydro. Parken er planlagt i Sande i Møre og Romsdal, og vil bestå av 26 vindmøller
med en installert effekt på 75 MW og 180 GWh. Konsesjonssøknaden har vært på høring med
høringsfrist i april 2006.
Vi har anslått at utbyggingen kan ha tilsvarende tidshorisont som for Haramfjellet, dvs kan ferdigstilles i løpet av 2010.
Oksbåsheia
Utbygger er Sarepta, og vindparken er planlagt bygget i Osen og Flatanger kommuner i Sør-Trøndelag. Prosjektet er konsesjonssøkt i 2006, og har vært på høring.
Framdriftsplan innebærer ifølge utbygger byggestart i 2009, oppstart av 75 MW fjerde kvartal 2010
og ytterligere 75 MW fjerde kvartal 2011 – forutsatt rask konsesjonsprosess.
Kvenndalsfjellet
Utbygger er Statkraft, og parken er lokalisert til Åfjord kommune i Sør-Trøndelag. Prosjektet er
planlagt med 24 vindmøller, installert effekt på 66 MW og en årsproduksjon på 200 GWh. Prosjektet ble konsesjonssøkt i 2006, og høringsrunden er avsluttet.
Prosjektet er med i samordnet nettilknytning på Ytre Fosen sammen med Harbaksfjellet (fått konsesjon), Roan (meldt) og Haraheia (meldt).
Utbygger anslår at med konsesjon innen 2007 kan byggingen tidligst komme i gang midt i 2008,
og parken kan stå ferdig midt i 2010.
Mulig utbyggingsplan for vindkraftplanene i Midt-Norge
Utbygging av vesentlig ny vindkraft forutsetter at myndighetene snarest etablerer bedre rammevilkår for utbygging, Usikkerhet om når bedre rammevilkår vil komme på plass, samt andre faktorer
som saksbehandlingstid hos konsesjonsmyndighet, gjør det vanskelig å anslå når nye vindkraftprosjekter kan komme på plass
Tabellen på neste side viser tidsanslag for mulig utbygging av vindkraftprosjekter i Midt-Norge.
Når det gjelder prosjekt med konsesjon og noen av de konsesjonssøkte prosjektene, er tidsanslag
basert på kontakt med utbygger. For de resterende prosjektene har vi gort følgende forutsetninger
når vi har vurdert mulig ferdigstillelse:
For de resterende prosjektene har vi gjort følgende forutsetninger for tidsanslagene:
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•
•
•
•
•
•

NVE avklarer alle konsesjonssøknader til prosjektene i Midt-Norge høsten 2007.
Byggeperioden fra tildelt konsesjon til produksjonsstart varer mellom to og tre år (i oversikten er det regnet en byggeperiode på 2,5 år). Byggetiden vil variere med størrelsen på
parken, og hvor raskt selskapene tar investeringsbeslutninger etter endelig konsesjon.
I oversikten har vi forutsatt at konsesjonene som blir gitt av NVE, ikke blir anket til OED.
Eventuelle anker vil forsinke realiseringen.
Forhåndsmeldte prosjekter med fastsatt utredningsprogram vil ta to år til avklart konsesjonssøknad og deretter to og et halvt år til byggestart. Prosjektene vil da være ferdigstilt i
løpet av 2012.
Noen prosjekter er avhengig av styrket nettkapasitet. Kraftlinjen Namsos-Roan er forutsatt
ferdig i 2010, og ny kraftlinje over Fosen i 2012.
For forhåndsmeldte prosjekter uten fastsatt utredningsprogram regner vi med ytterligere ett
års tidsbruk. Det vil si at disse prosjektene ligger fem og et halvt år fram i tid og vil stå ferdig
i 2013.

Anslag på mulig ferdigstillelse vindprosjekter i Midt-Norge
Dersom eventuell konsesjon ankes,
blir prosjektet forskjøvet med ett år,
Ferdigstilt i løpet av år 2007
eller eventuelt skrinlagt dersom andeler av Bessakerfjellet
ken taes til følge.
Valsneset teststasjon
I løpet av 2010 kan man få på plass
2,4 TWh vindkraft i Midt-Norge.
I 2012 og 2013 kan et svært stort
potensial realiseres, til sammen nesten 20 TWh. Det er verken realistisk
eller ønskelig at alt dette realiseres,
mengden potensiell kraft viser det
store utvalget av planer myndighetene kan velge i for en stor utbygging
av vindkraft.

Hindringer for utbygging
av vindkraft i Midt-Norge
Tabellen over anslått utbyggingstid
(til høyre) viser at det umiddelbart må
legges til rette for bedre rammevilkår
og effektiv konsesjonsbehandling.
Dårlige økonomiske rammevilkår og
treg og uforutsigbar saksbehandling
er de største hindrene for vindkraftutbygging.

Effekt (MW) TWh
27,6
3,05

0,08
0,01

Ferdigstilt i løpet av år 2008
resten av Bessakerfjellet
resten Hundhammerfjellet

29,9
32

0,09
0,10

Ferdigstilt i løpet av år 2010
begrenset utbygging Ytre Vikna
Haramsfjellet
Fræna
Haugshornet
deler av Oksbåsheia
Kvenndalsfjellet
Frøya
Harbaksfjellet
Sum 2010

70
66
65
75
75
66
200
90
707

0,21
0,20
0,20
0,23
0,23
0,20
0,60
0,27
2,12

Ferdigstilt i løpet av år 2011
resten av Oksbåsheia

75

0,23

Ferdigstilt i løpet av år 2012
resten av Ytre Vikna
Meldte parker m/utredningsprogram

179
1 875

0,54
5,63

Ferdigstilt i løpet av år 2013
Havsul 1,2 og 4
Meldte parker uten utredningsprogram

1 150
3 406

3,45
10,22

For dårlige økonomiske rammevilkår
Regjeringen stanset i 2006 arbeidet med å få til et marked for grønne sertifikater. I St.meld. nr. 11
for 2006-2007 etablerte regjeringen i stedet en støtteordning med produksjonsstøtte til elektrisitet
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fra fornybare energikilder. Når denne ordningen igangsettes 1.januar 2008, vil vindkraft få en produksjonsstøtte på 8 øre/kWh.
En støtte på 8 øre/kWh er lavere enn de kjente kostnadstallene for nye vindkraftprosjekter skulle
tilsi, og er ikke tilstrekkelig til å utløse stor utbygging av vindkraft. Flere prosjekter er satt på vent
på grunn av manglende lønnsomhet. Et eksempel er vindparken på Ytre Vikna, som alene kunne
bidratt med mer energi enn den årlige produksjonen fra det mobile gasskraftverket som er under
bygging på Tjeldbergodden.
Støtteordningen skal finansieres av deler av avkastningen fra fondet for fornybar energi. Fondet er
i dag på 10 milliarder og gir en årlig avkastning på 440 millioner kroner. Regjeringen har sagt at
fondet skal økes til 20 mrd i 2009. Dersom det blir utbygging av mange prosjekter, kan fondets
vedtatte tildelingsmåte skape problemer.. Til hvert prosjekt må midler for hele støtteperioden på
femten år betales ut fra dag én. Dette medfører at det bare vil være nok penger i fondet til å gi støtte
til én middels stor vindpark i året. For å unngå kø vil det være nødvendig med betydelige tilleggsbevilgninger utover den årlige rammen.
Sen konsesjonsbehandling
Fra høsten 2004 til desember 2006 har NVE hatt opphold i konsesjonstildelingen. Dermed har det dannet seg en lang kø av både konsesjonssøknader og meldinger. Nå er imidlertid konsesjonstildelingen i gang
igjen, og det er varslet at mange av planene i Midt-Norge vil få en avklaring fra NVE i løpet av høsten
2007.
Samtidig er hele 23 vindkraftplaner i Midt-Norge meldt inn til NVE, men disse søknadene er ikke
under behandling på grunn av manglende kapasitet hos NVE. Disse prosjektene utgjør til sammen
en potensiell årsproduksjon på over 5,8 TWh energi.
Olje- og energidepartementet (OED) har tidligere brukt uforholdsmessig lang tid på klagebehandling. Vindparken på Ytre Vikna fikk konsesjon fra NVE i oktober 2004, men ble påklaget til OED.
Konsesjonen ble ikke stadfestet før juni 2006, på tross av at klagen ble trukket. Skallhalsen (Finnmark) fikk også konsesjon i oktober 2004, men også denne ble påklaget, og klagen er ennå ikke
ferdigbehandlet. Med et slikt tempo for klagebehandling i OED risikerer utbyggere som får konsesjoner i løpet av 2007, at eventuell klage ikke er ferdigbehandlet før i 2009-2010.
Den nye olje- og energiministeren må sørge for at nye klager må behandles innenfor visse forutsigbare tidsrammer, helst seks til ni måneder, maksimalt ett år. Dersom anken kun er basert på generelle argumenter som synlighet, og ikke er vesentlig relevant for det konkrete prosjektet, bør klagen
kunne avvises behandles i løpet av kort tid.
Usikkerhet knyttet til miljøvurderinger i planapparatet:
Det har vært stor usikkerhet knyttet til hvordan miljøhensyn og andre samfunnshensyn skal ivaretas
i konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk.
Først har konsesjonsbehandlingen stoppet opp i påvente av tematiske konfliktvurderinger. Dette
initiativet ble igangsatt i mars 2005 og skulle gi helhetlige vurderinger av konsesjonssøkte og meldte
prosjekter. Nå er det usikkert hva slags rolle slike vurderinger skal ha og om de skal videreføres. I
tillegg har Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet kommet med retningslinjer
for vindkraft og forslag om at det utarbeides fylkesplaner for vindkraftutbygging. Disse to tiltakene
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har vært på høring. Arbeidet er også videreført i et forslag til veileder for utarbeidelse av regionale
planer. Høringsrunden for dette forslaget er nettopp avsluttet.
Det er igangsatt prosesser for fylkesplaner blant annet i Rogaland og Sør-Trøndelag, mens andre
fylker har signalisert at de ikke ønsker å utarbeide slike planer. I Rogaland er fylkesplanen ferdigstilt
og planen enstemmig vedtatt av fylkestinget. Planen sier i praksis nei til sju av de åtte aktuelle vindprosjektene det nå søkes konsesjon for på Høg-Jæren og i deler av Dalane. I behandlingen av planen uttalte flere medlemmer av fylkestinget at de støttet planen fordi den er rullerende. Det betyr
at planen kan endres etter hvert som ny eller bedre informasjon om de ulike prosjektene kommer
inn. Slik informasjon kommer vanligvis inn gjennom konsesjonsbehandlingen. Alle prosjektene må
derfor uansett konsesjonsbehandles, og mengden ny informasjon og avklaring denne fylkeplanprosessen har bidratt til, er derfor begrenset.
Til tross for langvarige plan- og vurderingsprosesser har norske myndigheter fremdeles ikke avklart
hvilke hensyn som skal veie tyngst når man vurderer vindkraftutbygging. ZERO mener at verken
tematiske konfliktvurderinger, retningslinjer for vindkraft eller veilederen for utarbeidelse av fylkesplaner gir klare retningslinjer for hvilke hensyn og konflikter det skal legges mest vekt på ved utbygging
av vindkraft. Som all annen energiproduksjon har vindkraft noen negative konsekvenser. Dersom alle
hensyn skal vektlegges like mye, vil det i praksis bety at de fleste vindkraftplaner i Norge blir stoppet.
ZERO mener at hensynet til klima må telle langt mer enn reversible konsekvenser som for eksempel
av vindmøller er synlige i landskapet, og at energi- og miljømyndighetene må ta dette til følge i sine
konsesjonsavgjørelser.
For dårlig nettkapasitet
For å realisere store mengder vindkraft trengs forbedret nettkapasitet. Særlig er det behov for nettkapasitet på Fosen i Sør-Trøndelag for å kunne realisere de mange vindkraftplanene der.
Dagens regionalnett på Fosen er ikke dimensjonert for de planlagte vindparkene i området. Det er
derfor meldt en forlengelse av sentralnettet fra Namsos til Roan som kan stå ferdig i 2010. Overføringskapasiteten videre fra Namsos begrenser potensialet til å overføre vindkraft fra Fosen til 600
MW.
Det vurderes også å etablere en ny 420 kV overføringslinje fra Rana og over Fosen-halvøya og videre
mot Møre og Romsdal (evt. en indre trase), og dette vil gir økt rom for store mengder vindkraft
på Fosen som kan bidra til å dekke kraftunderskuddet i Møre og Romsdal. Statnett har enda ikke
forhåndsmeldt denne kraftlinjen.
Ventetid på turbiner
På grunn av storstilt global satsing på vindkraft må vindkraftbyggere i dag regne med 12 og 24
måneders leveringstid for vindmøller. Dette problemet kunne vært avhjulpet med forutsigbare rammevilkår og forutsigbar og effektiv saksbehandling i Norge, slik at utbyggerne lettere kan forutsette
sannsynlig byggestart og inngå kontrakter.

Miljøhensyn ved realisering av vindkraft i Midt-Norge
Som vi påpekte innledningsvis i rapporten, må særlig de to globale og irreversible miljøtruslene mot
klima og artsmangfold tillegges vekt ved vurderingen av vindkraftverk. Andre miljøhensyn, som
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hensyn til landskap og kulturminner, kan ikke vektlegges i samme grad.
Vindkraft, klima og artsmangfold er problemstillingene som griper inn i hverandre. Fortsatt er
truede arter først og fremst truet av arealkrevende virksomhet som medfører fortrengning eller
oppstykking av levearealer. Også plasskrevende vindmølleparker og økende menneskelig aktivitet
rundt dem kan forstyrre truede arter. Samtidig er det klart klimaendringene er en av de aller største
truslene mot artsmangfold.
Det er nær sammenheng mellom klimahensyn og ivaretakelse av artsmangfold. Fugler er særlig
sårbare for klimaendringene. For å unngå utryddelse av en rekke fuglearter må verdens klimagassutslipp kuttes raskt og betydelig.
Ved utbygging av vindkraft kan det isolert sett likevel være et motsetningsforhold mellom klimagevinst og hensynet til sårbare fuglearter, og dette må det tas hensyn til. Det må gjøres konkrete
avveininger: Vindparker bidrar med nødvendig klimavennlig energi, men vil måtte bygges også i
områder hvor sårbare arter kan bli påvirket. I den grad parkene medfører så store negative konsekvenser at det blir umulig å bygge opp bærekraftige bestander av truede arter, bør vindparken ikke
bygges ut.
Det er særlig fugleliv som må tas hensyn til når man velger hvilke prosjekter som bør realiseres.
Norge er nå i en situasjon hvor vi kan velge de beste prosjektene blant mange vindkraftplaner
i Midt-Norge. NVE kan gjøre gode helhetsvurderinger for regionen, og vurdere sumvirkninger.
Dette ble for eksempel gjort da åtte vindkraftprosjekter på Fosen hadde felles høring 1. november
2006 (les ZEROs høringssvar på www.zero.no). Det er lagt opp til å avgjøre flere konsesjoner i
området puljevis i 2007.
De miljømessig beste prosjektene er ikke nødvendigvis de minste. Prosjektene bør sees i sammenheng, og det må gjøres vurderinger av sumvirkninger av flere vindkraftanlegg i regionen. Imidlertid
har store vindkraftanlegg ofte større negative konsekvenser enn mindre anlegg, men gir også mer
energi, slik at miljøkostnadene per kilowattime kan bli lavere. For fuglelivet i regionen kan det også
være mindre belastende med færre og større parker enn at området blir forstyrret av flere mindre
vindkraftanlegg.
Det må gjøres gode konsekvensutredninger og prioriteres tiltak som kan avbøte negative konsekvenser for sårbare fuglearter. I parkene som bygges, bør det gjennomføres kartlegging av eventuelle
kollisjoner med fugl og fortrenging av fugl fra viktige leveområder. Det må dessuten forskes mer på
hvilke problemer vindkraft påfører fugleartene langs norskekysten.
Arter reagerer svært ulikt på vindparker. Mens noen arter, som måker, liker å sitte på rotorhuset på
vindmøllene, er det andre arter som helt slutter å bruke området i og rundt vindparker. Erfaringer
med sjøfuglarter fra andre land har begrenset overføringsverdi til norske forhold.
Kollisjoner med møllene er ikke nødvendigvis det største problemet, da fugler i stor grad flyr utenom møllene. Det kan være mer alvorlig at artene fortrenges fra viktige områder enn at noen individer kolliderer med møllene dersom arten fortsetter å oppholde seg i området rundt en vindpark.
Problemene kan derfor ikke utelukkende måles på grunnlag av kollisjonsdrept fugl. Artene som blir
. WWF rapport: Bird Species and Climate Change, The Global Status Report 2006.
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fortrengt, kan være følsomme for forstyrrelser. Økt menneskelig aktivitet i tilknytning til vindparken kan for slike arter være mer forstyrrende enn selve vindmøllene.
Det er derfor viktig:
- At vindparker og potensiell konflikt med fugl er gjenstand for grundige konsekvensutredninger.
- At det etter etablering av parken føres registreringer angående kollisjoner med fugl og evt.
fortrengning av fugl fra leve-/hekkeområder.
- At det bevilges penger til forskning på vindmøller og fugl.
Vi kan ikke kjenne til alle konsekvenser av en vindparkutbygging på forhånd, og heller ikke vente
med å etablere vindkraftanlegg til vi har sikre svar på alt. Uten å bygge flere vindparker kommer vi
aldri til å få svar på mye av det vi ikke vet om vindmøllers påvirkning på fuglearter. Derfor må det
legges til grunn en forsiktig prøving på grunnlag av det vi i dag vet og kan finne ut i forkant av en
utbygging. Det må aksepteres at arter, også sårbare, berøres av vindkraftanlegg, men ikke at deres
eksistens settes i fare. Arter som allerede er kategorisert som sårbare eller direkte truet på FNs rødliste over truede arter, tåler ikke ytterligere bestandsreduksjon. Det avgjørende må være om vindkraftutbygging truer bestanden. Man må forsøke å ivareta hekking på områder som er viktige for den
sårbare arten, ivareta områder for næringssøk og unngå (å bygge vindparker i viktige trekkruter.

Prioriterte miljøhensyn og utbygging i Midt-Norge

Det er det store behovet for ren energi og reduksjon av klimagasser som legitimerer en storstilt vindkraftutbygging. Klimahensyn taler til vindkraftens fordel, og er det bredeste og overordnede samfunnshensyn som må tas. Klimahensyn må prioriteres før øvrige hensyn, og må vektlegges tungt.
Av tungtveiende mothensyn er hensynet til biologisk mangfold er avgjørende, og kan i noen tilfeller
medføre at prosjekter ikke bør realiseres.
Øvrige hensyn er etter vårt syn ikke tilsvarende viktige, og kan ikke ha avgjørende betydning for
om en vindpark skal etableres. Les mer om ulike miljøhensyn i våre høringsuttalelser om tematiske
konfliktvurderinger og myndighetenes retningslinjer for vindkraft (www.zero.no).
ZERO mener det er miljømessig forsvarlig og nødvendig å bygge vindkraft med en produksjon på
5-10 TWh i Midt-Norge. Denne vurderingen er gjort på grunnlag av de planer som finnes i dag,
men det er grunn til å tro at flere planer i framtiden gjør at produksjonen kan øke ytterligere. 5
TWh et svært konservativt anslag for hva som er miljømessig forsvarlig å realisere i regionen; 10
TWh er mer realistisk.
Blant dagens konsesjonssøkte prosjekter mener ZERO at Havsulparkene har for store konsekvenser
for sårbar fugl til å bygges ut, basert på kunnskapen som foreligger i dag. Dessuten har den opprinnelige utbyggingsløsningen for Oksbåsheia store negative konsekvenser (men avbøtende tiltak kan
muligens redusere konfliktgraden i tilstrekkelig grad). Disse parkene utgjør til sammen omtrent 5
TWh potensiell energi.
En nærmere presisering av anbefalt mengde er vanskelig å foreta nå, så lenge mange av planene
fortsatt bare er på meldingsstadiet og ikke er konsekvensutredet. Trolig tilsier hensynet til fuglearter
at noen av de meldte prosjektene ikke bør bygges ut. Av gjenstående konsesjonssøkte og meldte
prosjekter anslår vi at det er forsvarlig å bygge ut en årsproduksjon på 5-10 TWh.
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Vindkraft - en del av løsningen
Vindkraft kan ikke alene løse energiutfordringen i Midt-Norge. For å dekke kraftunderskuddet og
redusere klimagassutslippene ved utfasing av fossil energi trengs flere tiltak, som energieffektivisering, bioenergi, småkraft og CO2-frie gasskraftverk.
Det er derfor ingen motsetning mellom å realisere en vindkraftutbygging på 5-10 TWh og samtidig
gjennomføre andre nødvendige og miljømessig gode løsninger de neste fem årene.

Energieffektivisering og fornybar varme

ENOVA, statens foretak for å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i
Norge, har anslått et realistisk potensial på varme og energieffektivisering på til sammen ca 1 TWh
(strøm og olje) innen 2010, fordelt på følgende måte:
Varme (fjernvarme, bioenergi, spillvarme):
Energieffektivisering:				

0,55 TWh (derav ca 0,3 redusert el.forbruk)
0,5 TWh (derav ca 0,25 redusert el.forbruk)

Småkraft

For mikro-, mini og småkraft har NVE gjort en kartlegging der det totale potensialet er anslått til
ca 2,9 TWh i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette tallet er langt større enn det eksisterer planer
for og som det er realistisk og miljømessig forsvarlig å bygge ut. Vi har ikke gjort en vurdering av
hvor stort potensial det er for en miljømessig forsvarlig utbygging av mindre vannkraftanlegg i
regionen.

Gasskraft med CO2-håndtering
Det er planer om tre gasskraftverk i regionen, på Tjeldbergodden, Skogn og
Fræna. De to sistnevnte har en effekt
på ca 400 MW- og vil gi 3 TWh energi
per år, mens Tjeldbergodden er planlagt
dobbelt så stort. En klar forutsetning for
at gasskraftverkene skal være miljømessig
akseptable, er full CO2-håndtering.

2

En fremtidsrettet industriskisse

Behovet for gasskraft med CO2-fangst i
området, i tillegg til vindkraft og andre
omtalte tiltak, vil være på ca 800 MW.
Deler av denne kapasiteten bør brukes
til reduksjon av utslippene på sokkelen
ved å forsyne plattformene med kraft fra
land.
Tjeldbergodden
På Tjeldbergodden har Statoil og Shell vurdert bruk av CO2 til såkalt EOR (meroljeutvinning) på
Draugen og Heidrun. Disse planene er nå skrinlagt, men selskapene jobber for å realisere et gasskraftverk med CO2-fangst, samt å forsyne oljeplattformer på sokkelen utenfor Midt-Norge med
. Kilde: Notat Enova, Kraftbalansen i Midt-Norge, Musum jan 2006.
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kraft fra land. Prosjektet har planlagt å gjøre viktige utbyggingsvalg i løpet av 2007 og investeringsbeslutning i løpet av 2008. Gitt tilstrekkelig statlige rammebetingelser vil kraftverket være i drift i
2011/2012.
Skogn
Industrikraft Midt-Norge har i flere år hatt konsesjon og utslippstillatelse til utbygging av et gasskraftverk med effekt på 800 MW. Mangel på lønnsomhet har gjort at planene ikke har blitt realisert. Dagens transportkapasitet i Haltenpipe, gassrørledningen fra Heidrunfeltet, er ikke stor nok
til å forsyne kraftverk på 800 MW både på Tjeldbergodden og på Skogn. I planenene er kraftverket
på Skogn derfor redusert til 400 MW.
To forutsetninger for prosjektet er etablering av et gassrør på 160 km fra Tjeldbergodden inn Trondheimsfjorden, til en verdi av ca 1,5 mrd NOK, samt investeringer i strømnettet ut fra Skogn for å
bringe kraften til Møre og Romsdal.
Fræna
Industrikraft Møre (Hustadmarmor AS, Istad AS og Tafjord Kraft AS) har sendt konsesjonssøknad
for et gasskraftverk i tilknytning til Hustadmarmors virksomhet i Elnesvågen i Fræna kommune.
Gasskraftverket er planlagt nært ilandføringsstedet for gass fra Ormen Lange på Aukra.
Selskapene har søkt om konsesjon for et gasskraftverk uten fangst av CO2, men skriver at de er
åpne for å gå i dialog med myndighetene for få dette til. Ifølge meldingen kan anlegget være i drift
i 2010.

. http://nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=9606
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