Fylkestingets behandling:
Representanten May Elisabeth Hansen (SV) fremmet følgende forslag på vegne av Sosialistisk
Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:
SV og MDG ønsker ikke utbygging av vindkraft i Østfold.
Representanten Simen Nord (H) ba om punktvis votering over 1 setning i punkt 5.
Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling punktene 1, 2, 3, 4 og 5 1. setning vedtatt
mot 3 stemmer avgitt for May Hansens forslag (SV, MDG).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 5, fra andre setning og resten, ble vedtatt mot 12 stemmer (H
og FrP).

Fylkestingets vedtak 20.06.2019:
1.

2.

3.

4.

5.

Fylkestinget i Østfold støtter intensjonen om å styre vindkraftutbygging til områder
hvor utbyggingen er mest mulig lønnsom, og hvor konfliktene med miljø- og
samfunnsinteresser er akseptable. Nasjonal ramme for vindkraft tar imidlertid ikke opp
i seg regionale planer og hensyn, og gir dermed ikke nødvendig forutsigbarhet og
konfliktavklaring i vindkraftsaker. Nasjonal ramme kan derfor ikke alene nyttes som
grunnlagsdokument i konsesjonssaker, men bør fungere som grunnlag for
utarbeiding/oppdatering av regionale og kommunale planer som berører
vindkraftutbygginger etter plan- og bygningsloven.
Fylkestinget i Østfold er positivt til NVE’s utpeking av prioritert område i Østfold, som
favner tre av de «mulig egnede områdene» i Regional plan for vindkraft i Østfold av
2012. For å unngå konflikter med regionale hensyn, må videre planlegging av vindkraft
innenfor det utpekte området ta utgangspunkt i Regional plan for vindkraft, med
tilhørende tematiske kart for bolig- og hytteområder, landskap, naturvern, dyrket
mark, kulturminner, kulturmiljøer og friluftsliv.
Fylkestinget i Østfold mener avgrensningen av det utpekte området i Østfold ikke er
akseptabel. Dette fordi området ikke forholder seg til Fjella-avgrensningen slik den
framgår av Regional plan for vindkraft, men skjærer inn i det såkalte «grønne beltet»
som går gjennom hele Østfold. «Beltet» utgjør fylkets relative «villmarksnatur». Det er
bred enighet i Østfoldsamfunnet om at dette området skal vernes mot vindkraft og
andre store, arealkrevende og tekniske inngrep. Prinsippet ble derfor enstemmig
vedtatt av Fylkestinget ved behandling av planen. Fylkestinget ber derfor om at
grensene for prioritert område justeres i samsvar med kart i saksutredningen.
Regional plan for vindkraft i Østfold åpner også for vindkraftutbygging utenfor NVE sitt
utpekte område. Ved eventuelle konsesjonssøknader i disse områdene vil Fylkestinget i
Østfold legge regional plan til grunn, og vurdere utbygging gjennom en
konsekvensutredningsprosess.
Et av formålene med den nasjonale planen er å bidra til demping av konflikter knyttet
til vindkraftutbygging. Fylkestinget i Østfold ber om at det vurderes å gi statlig støtte til
besøks- og aktivitetssentre for fornybar energi, deriblant vindkraft, i de ulike fylkene. I
tillegg bør det utredes hvordan lovverket kan endres for å legge til rette for
energikooperativer.

Fylkesutvalget viser ellers til konkrete innspill gitt i saksutredningen og i vedleggene.
Følgende hadde ordet i saken: May Hansen og Simen Nord.

