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SAMMENDRAG
Denne oppdaterte konsekvensutredningen sammenligner konsekvenser av konsesjonsgitt utbygging av Kvinesheia
vindkraftverk med konsekvenser av endelig utbyggingsløsning. Endelig utbyggingsløsning innebærer større installert
effekt, større men færre turbiner og plassering av veier og plasser mv. som angitt i MTA med detaljplan for Kvinesheia
vindkraftverk. Forskjeller i tekniske spesifikasjoner mellom de to utbyggingsløsningene framgår i tabell 3.
Det er innhentet nye undersøkelser/vurderinger i rapports form innenfor temaene landskap, dyreliv, kulturminner,
støy, skyggekast og ulike typer signalforstyrrelser. Utredningen er ellers basert på offentlige registre, kontakt med
kommunene, andre myndigheter mv. samt erfaringer fra de senere års utbygginger andre steder i Norge.
Basert på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er det først vurdert om dette tilsier andre konsekvenser for de
enkelte tema av opprinnelig/konsesjonsgitt utbyggingsløsning enn det som var vurderingene i 2010. Dette er tilfelle
særlig innenfor deltemaene fugl og freda kulturminner. Det er så vurdert konsekvens av ny utbyggingsløsning, og
differansen i konsekvens mellom de to utbyggingsløsningene er angitt.
Forskjeller i konsekvens mellom endelig utbyggingsløsning 2019 og utbyggingsløsningen fra 2010 framgår i tabell 4.
For de fleste deltema i utredningsprogrammet vurderes endringen å gi ubetydelige endringer i konsekvens. Endelig
utbyggingsløsning vurderes å være svakt positiv for temaene kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og ferdsel,
naturtyper, (inngrepsfrie naturområder) og luftfart og kommunikasjonssystemer. Endelig utbyggingsløsning vurderes
å være svakt negativ for temaet landskap.
I sum vurderes endringene med økt effekt og færre men større turbiner å gi en uendret til marginalt noe mer
positiv/mindre negativ konsekvens av Kvinesheia vindkraftverk sammenlignet med opprinnelig planlagt
utbyggingsløsning.
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1 Innledning

Innledning
Kvinesheia vindkraftverk fikk endelig konsesjon etter klagebehandling i OED i brev av 30.4.2015.
Gjeldende konsesjon fra NVE er datert 9.3.2016. Konsesjonen gir tillatelse til et vindkraftverk med
installert effekt inntil 60 MW, med tilhørende transformatorstasjon, 132 kV nettilknytning, veier og
oppstillingsplasser med videre. SAE Vinds konsesjon er i ettertid overdratt til Statkraft.
Statkraft har i søknad til NVE av 14.1.2019 søkt om økt installert effekt fra 60 til inntil 90 MW, økt
kapasitet i transformatoren fra 70 til inntil 110 MVA, og ett års forlenget frist for idriftsettelse.
(Statkraft har i senere brev utdypet søknaden.)
NVE har i brev av 20.5.2019 vist til at endringen i installert effekt er av en slik størrelse (over 10 MW)
at dette skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er ikke krav til melding og
fastsettelse av KU-program for utvidelser, og tiltaket i forskriftens forstand er selve effektøkningen.
Denne økningen skal i lys av den konkrete saken utredes slik KU-forskriften fastsetter i § 21. NVE ber
derfor om at de nødvendige utredninger utføres for et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag
om de relevante tema. NVE legger til grunn at virkninger som følge av en evt. endring i turbinhøyde
gjøres rede for i tilleggsutredningen.
Dette dokumentet med vedlegg skal belyse endrete konsekvenser ved en slik endring, sammenlignet
med konsekvensene av den konsesjonsgitte løsningen.

2

Metode
Formelt sett er det endrete konsekvenser som følge av effektøkningen som må konsekvensutredes.
Det vil si evt. endrete virkninger som følge av endringer i turbinstørrelse og turbinantall, turbinstøy,
oppstillingsplasser, veiføring, størrelse på trafotomt og lignende – i den grad disse går ut over
rammene angitt i konsesjonssøknaden. Det kan være vanskelig å avgrense hvilke tema i
utredningsprogrammet som helt klart ikke skal inkluderes. Det er derfor i denne utredningen valgt å
inkludere alle tema fra utredningsprogrammet, men de som vurderes som minst relevante er kortere
omtalt.
Videre vil det for enkelte tema være endringer i kunnskapsgrunnlaget som, dersom de var kjent på
tidspunktet for den opprinnelige konsekvensutredningen, må antas å ha gitt en annen vurdering av
konsekvens av den konsesjonsgitte utbyggingen. Det må derfor skilles mellom endret konsekvens for
et tema som følge av endret/oppdatert kunnskap, og endret konsekvens som følge av økt installert
effekt (endret utbyggingsløsning).
Det er utført nye undersøkelser på enkelte fagområder. Det vises her til at KU-forskriften sier
utredningen skal ta «… utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler
informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes.» Kunnskapsgrunnlaget for området
består av den tidligere konsekvensutredningen, senere undersøkelser og detaljprosjekteringer utført
av eller på oppdrag fra konsesjonær, og oppdaterte data fra offentlige databaser/registre og
kontaktpersoner. Nye undersøkelser framgår av tabellen under.
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Tabell 1. Nye utredninger i regi av utbygger.

Tema

Rapport/annet

Merknad

Landskap

Berg, E. 2019. Kvinesheia Vindpark – landskapsvurdering
av ny layout. Notat 28.10.2019. 13 s.

15 turbiner

Hubro

Røsberg, T. A. 2019. Hubroundersøkelser Kvinesheia vkv.
Multiconsult AS. Rapport. 9 s. [Unntatt offentlighet.]

Forundersøkelser fugl

Tysse, T. 2019. Foreløpige resultater av fugletellinger i
planlagte Kvinesheia vindkraftverk. Ecofact notat. 5 s.

Hjortetråkk

GPS sporlogg fra T. Tysse, Ecofact, ut i fra gps-merket
hjort og synlig sti i terrenget.

Kulturminner

Haukalid, S. og Fredriksen, R. A. 2019. Arkeologisk
registrering med prøvestikking i strukturer på
Trolldalsheia, gnr. 48/3 Sørhelle, Kvinesdal kommune.
Vest-Agder fylkeskommune, notat. 7 s.

15 turbiner

Haukalid, S. 2019. Oppsummering av saksgang og
arkeologiske registrering i 2019 v/Snorre Haukalid, 23.
oktober 2019. Vest-Agder fylkeskommune, notat. 3 s.
Støy

Appelquist, P. 2019. Calculation of noise immission from
wind turbines, Wind Farm Kvinesheia 15 Vestas V150 5,6
MW. Akustikkonsulten. Rapport 27 s.

15 turbiner

Skyggekast

Risberg, T. 2019. Kvinesheia shadow – windPRO 3.3.247.
Statkraft. Rapport 84 s. Kart worst case 1 s. Kart real case
1 s.

15 turbiner

Radar (meteorologi)

Ellis, J. 2019. Kvinesheia Feasibility Study for Statkraft.
QinetiQ ProPrietary Report. 33 s.

18 turbiner

TV-signaler
(DTT=Digital
Terrestrial Television)

Aarholt, E. 2019. Vurdering av DTT mottak og mulig
interferens fra Kvinesheia vindkraftverk. Teleplan
Consulting AS. Notat. 7 s.

18 turbiner

Radiolinjer

Sørensen, M. V. 2019. Kvinesheia Wind Farm – Radio Line
Exclusions. Meventus AS. Rapport. 6 s.

18 turbiner

Temaene i konsekvensutredningen for Kvinesheia ble fastsatt i utredningsprogrammet fra NVE av
2.7.2009. De ulike fagutredningene ble utført forut for innsending av konsesjonssøknaden 30. mars
2010. Utredningene er i hovedsak gjort basert på metoden for konsekvensanalyser for ikke-prissatte
konsekvenser i Statens vegvesens håndbok 140. Denne er i dag erstattet av håndbok V712 (rev.
2018) som har en noe annerledes gradering av verdi, påvirkning og konsekvensgrad. Det er i dette
dokumentet brukt «de gamle» graderingene for å gjøre vurderingene sammenlignbare. Metodiske
tabeller og figurer («konsekvensvifta») fra håndbok 140 er ikke gjengitt her, men finnes bl.a. gjengitt i
flere av fagutredningene som alle ligger på NVEs nettside. For temaene forurensning og nærings/samfunnsinteresser er ikke samme metode benyttet, for disse er det gjort en lignende tilnærming jf.
deres fagutredninger. For luftfart og kommunikasjonssystemer er praktisk betydning kort beskrevet.
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Flere fagutredninger utreder to eksempelløsninger, den omsøkte utbyggingen av Storhei på 60 MW
og en arealmessig større utbygging på Storhei og Slettheia på 117 MW. Sistnevnte ble ikke omsøkt,
og disse delene av fagutredningene inngår ikke i grunnlaget som er benyttet her.
I en vurdering av konsekvenser er det forskjellen mellom det definerte 0-alternativet og alternativ 1
(evt. flere) som skal vurderes for verdi, omfang og konsekvens. I dette dokumentet er 0-alternativet
den konsesjonssøkte løsningen 2010 vurdert med dagens kunnskapsgrunnlag, mens alternativ 1 er
omsøkt løsning slik den nå framgår av Statkrafts endringssøknad 2019 og MTA/detaljplan for
Kvinesheia vurdert med dagens kunnskapsgrunnlag.
Det må nødvendigvis tas utgangspunkt i konsekvensutredningene som lå til grunn for
konsesjonsvedtaket, selv om det er mindre endringer mellom disse og utbyggingsløsningen som ble
gitt konsesjon. Disse vurderes så mot dagens kunnskapsgrunnlag og gis evt. en justert verdi. Denne
verdien er 0-alternativet. Så vurderes virkninger av den omsøkte konsesjonsendringen med økt
installert effekt, alternativ 1, før forskjellen mellom de to synliggjøres. I dokumentet oppsummeres
dette i slike tabeller for hvert tema:
Tabell 2. Oppbygging av tematisk konsekvenstabell i denne utredningen.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

<Navn på
fagtema>

<Konsekvens
angitt i KU>

<Evt. justert
<Konsekvens av
<Vurdering for alt. 1
konsekvens som omsøkt, ny
minus vurdering for
følge av ny
utbyggingsløsning> alt. 0>
kunnskap>

For å holde nede omfanget av dette dokumentet er det ikke gjengitt nye verdi- og
omfangsvurderinger (påvirkning) for hvert tema. Der verdiene vurderes annerledes enn i
utredningsfasen, basert på tilfang av ny kunnskap, er dette omtalt i utdypende tekst til det enkelte
tema og nedfelt i en oppdatert konsekvensverdi i tabellen. Endret konsekvens som følge av den
omsøkte endringen i effekt mv. vil altså skyldes en endring i omfang (grad av berøring).
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Tekniske data
Tabellen under viser tekniske nøkkeldata for Kvinesheia vindkraftverk og omsøkt endring.
Tabell 3. Tekniske spesifikasjoner. Merk at konsesjonen i liten grad setter tekniske rammer, men har vilkår om
at endringer som gir vesentlige endrede virkninger må beskrives nærmere i MTA/detaljplan.

Teknisk tema
Total installert
effekt (MW)
Transformator

Konsesjonssøknad 2010
Søknad
Eksempelløsning
Inntil 60
59,8
Inntil 70 MVA
33(22)kV/
132(110)kV

Annet
høyspenningsanlegg
Kraftledning

Antall turbiner (stk.)
Effekt per turbin
(MW)
Transformator i hver
turbin
Rotordiameter (m)
Navhøyde (m)
Totalhøyde (m)
Kranoppstillingsplass
(dekar)
Atkomstvei (km)
Internveier (km)
Internt 33(22) kV
kabelnett (km)
Meteorologimaster
Radiolinjemast
Massetak

Kombinert drifts- og
trafobygg (m2)
Direkte arealbeslag
(dekar)

10210685-01-RIM-RAP-endr

2,3 km
132(110) kV
dobbeltkurs
stålmaster
15-30
2-4
690 V/33(22)
kV
Typisk 80-130
Typisk 70-110
Typisk
115-175
Ca. 1
Ca. 1,8
Ca. 25
Ca. 21
Minst 1
permanent
Nødvendig,
men må
detaljeres
senere

Konsesjon 2016
60

Endringssøknad
2019
90

Inntil 70 MVA
22/132 kV

110 MVA
33/132 kV

Nødvendig
høyspennings
apparatanlegg
132 kV enkeltkurs
stålmaster

132 kV
jordkabel i vei

26
2,3

15
6
1 stk. per turbin

93
80
127

155
110
187,5

1,6
19,3
[22 kV]

2 dekar

400-600
Ca. 300

2,5
(ekskl. vei)
1,6
13,9
13,4
[33 kV]
2 permanente,
4 midlertidige
1
Detaljeres i
samråd med
NVE, men blir
langt over 2
dekar
Ca. 500
Ca. 285 + noe
midl. areal
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Konsesjonsområdet ble noe innskrenket fra søknaden i OEDs endelige vedtak, ved at et mindre areal
lengst sørvest ble tatt ut. Det var i eksempelløsningen plassert én turbin i dette arealet.

Figur 1. Konsesjonskart. Området sørvest for kraftledningen sør for "Alt. 1.1" ble tatt ut i OEDs klagebehandling.

10210685-01-RIM-RAP-endr

18. november 2019 / 00

Side 9 av 31

Konsekvensvurdering av endringssøknad Kvinesheia vindkraftverk
Vurdering av endrete konsekvenser

4

multiconsult.no
4 Vurdering av endringene

Vurdering av endringene
Angitte fagtema er iht. utredningsprogrammet fastsatt av NVE 2.7.2009. Programmet er tilgjengelig
på NVEs nettside (konsesjonssaker – Kvinesheia).
Tabell 4. Oppsummering av opprinnelig konsekvensutredning og denne utredningen.

Faggruppe

Fagtema

Konsekvens
konsesjonssøknad
2010

Visuelle
forhold

Landskap

Liten negativ (-)

Kulturminner
og kulturmiljø

Biologisk
mangfold

Forurensning

Næringsog
samfunnsinteresser

Konsekvens
endringssøknad
2019

Forskjell i
konsekvens

Liten negativ (-)

Liten/middels
negativ (-/--)

Ubetydelig/
liten negativ
(0/-)

Middels til liten
negativ (--/-)

Stor negativ
(---)

Middels negativ
(--)

Liten positiv
(+)

Friluftsliv og
ferdsel

Middels negativ (--)

Middels negativ
(--)

Liten/middels
negativ (-/--)

Ubetydelig/
liten positiv
(0/+)

Naturtyper

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig/
liten negativ
(0/-)

Liten positiv/
ubetydelig
(+/0)

Flora

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

Annen fauna

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

Fugl

Middels negativ (--)

Meget stor
negativ til stor
negativ
(----/---)

Meget stor
negativ til stor
negativ
(----/---)

Ubetydelig (0)

Inngrepsfrie
naturomr.

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)
[svakt positiv]

Støy

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

Skyggekast og
refleksblink

Middels/liten
negativ (--/-)

Middels/liten
negativ (--/-)

Middels/liten
negativ (--/-)

Ubetydelig (0)

Avfall, annen
forurensning,
drikkevann

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Verdiskaping

Middels/liten
positiv (++/+)

Middels/liten
positiv (++/+)

Middels/liten
positiv (++/+)

Ubetydelig (0)

Reiseliv

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Landbruk

Liten
positiv/ubetydelig
(+/0)

Liten positiv/
ubetydelig (+/0)

Liten positiv/
ubetydelig (+/0)

Ubetydelig (0)
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Fagtema

Konsekvens
konsesjonssøknad
2010

Oppdatert
konsekvens
(0-alt.)

Konsekvens
endringssøknad
2019

Luftfart og
kommunikasjonssystemer

Luftfart ubetydelig.
4 radiolinjetraseer
berøres.
TV ubetydelig.
Værradar
ubetydelig

Alle 4 radiolinjer
berøres. Ellers
ubetydelig.]

0 radiolinjer
berøres, ingen
eller akseptable
forstyrrelser
andre signaler.]

Forskjell i
konsekvens
Liten positiv
(+)

Landskap
4.1.1 Konsekvensutredningen
Konsesjonsområdet ligger i overgangen mellom to landskapsregioner, Skagerrakkysten og Skog og
heibygdene på Sørlandet. Berggrunnen er hard og næringsfattig med gneis, granittisk gneis og
granitt. Området er preget av et småkupert, næringsfattig landskap, men med innslag av varmekjær
vegetasjon. Bosetting og bebyggelse er konsentrert til Øyesletta-Liknes, ellers spredt og sparsom
med grender og gårdsbruk i dalganger og kløfter. Ellers er det fritidsbebyggelsen som dominerer,
flest hytter finner man rundt Holmesvatnet/Grunnevatnet og Gluggevatnet/Gauvik.
Med unntak av utsyn langs dalranden av selve Kvinesdal langs Øyesletta og Fedafjorden, er området
relativt fattig på markante blikkfang, og med en begrenset utsynshorisont. Landskapets verdi og
sårbarhet ble vurdert å være relativt robust mot vindkraftetablering. Den småkuperte topografien vil
skjerme mot vide, åpne innsyn over større områder. Viktige landskapsforekomster blir i liten grad
visuelt eller inngrepsmessig berørt.
4.1.2 Ny kunnskap
Det er ikke vesentlige endringer i faktagrunnlaget for landskap. Landskapet er i stadig endring, og vil
fortsette å endre seg utover konsesjonsperioden gjennom tilvekst/gjengroing og hogst. Det har
skjedd noen endringer i landskapet fra 2010 og frem til i dag ved at vegetasjon (skog) dels har vokst
til, dels har blitt hugget ut. Det er i oppdaterte visualiseringer allikevel valgt å bruke de samme
bildene som i 2010 for å kunne sammenligne tidligere og ny layout.
4.1.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Det vises her til Norconsults rapport «Kvinesheia vindpark – landskapsvurdering av ny layout» fra 28.
oktober 2019, med nye fotomontasjer fra 8 fotostandpunkt som også inngikk i konsesjonssøknaden,
og 3 nye der tidligere layout var skjult bak terreng og vegetasjon.
Det typiske trekket ved både ny og gammel utbyggingsløsning er at totalinntrykket av vindkraftverket
og dets utstrekning skjer som fjernvirkning fra stor avstand. De områdene som blir mer berørt enn
før er typisk gårder og plasser i dalgangene, i hovedsak på østsiden og nokså nær vindkraftverket, slik
som Lille Nordhelle, Øygardstjønna og hytteområdet ved Gluggevann. Enkelte områder mot sør blir
mindre berørt, som Sørhelle og Tjomsland, ved at synlige turbiner blir færre og fyller en smalere
sektor. På vestsida er det kanskje bare Braudeland av bebygde områder nær parken som blir mer
visuelt berørt.
Basert på fotomontasjer og synlighetskart konkluderes det med at å øke turbinenes høyde med
nesten 50 % gir noe større visuell påvirkning i enkelte nære og halvnære områder, fordi turbinene i
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større grad reiser seg over skog og topper i terrenget. Forskjellene er jevnt over ikke dramatiske, med
for en stor del samme utsynssektor og relativt små endringer i antall synlige turbiner og vingesveip.
Fjerning av turbiner på Storhei og i sørøst bidrar til dette. Sterkest visuelt berørt blir hytter og
rasteplass ved Gluggevann, hvor vindparken vil bli enda mer markant synlig enn tidligere. I all
hovedsak vurderes konsekvensene for landskap og visuelt miljø ved å øke turbinstørrelsen og
redusere antallet turbiner til å være omtrent som før, men enkelte områder i Kvinesdal som tidligere
var skjermet bak lokal vegetasjon og topografi blir nå sterkere visuelt berørt. I Lyngdal blir den
visuelle påvirkningen redusert. Fjernvirkningen av å redusere antallet turbiner er moderat fordi
berørt innsynssektor er lite endret.
Rapporten angir ikke en ny konsekvensgrad direkte. Basert på teksten settes den her til liten/middels
negativ (-/--).

Tabell 5. Konsekvensvurdering fagtema landskap.

4.2

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Landskap

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten/middels
negativ (-/--)

Ubetydelig/liten
negativ (0/-)

Kulturminner og kulturmiljø
4.2.1 Konsekvensutredningen
Riksantikvaren vurderte i 2005 kyststrekningen Lista-Lindesnes som særlig konfliktfylt i forhold til
landbaserte vindkraftanlegg. Kvinesheia vindkraftverk ligger minimum 25 km unna denne
kyststrekningen, og dette viktige kulturminneområdet er i hovedsak utenfor det visuelle
influensområdet for vindkraftverket, selv om man kan se over en avstand på 25 km på klare dager.
Konsekvensutredningen beskriver 24 kulturmiljø nær konsesjonsområdet, ett av disse, det tidligere
gårdsområdet Londal, ligger innenfor området. Typiske heigårder med blandet bebyggelse og spor av
tidligere drift ligger like utenfor området, slik som Nordhelle i øst og Staddeland og Motland i vest.
Konsesjonsområdet er et heiområde med flere typiske utmarksminner fra nyere tid, slik som rester
av høy- og torvløer, gamle slåttemarker, demninger, torvtak og ulike spor etter bruken av utmarka til
beite, jakt og fiske.
Det var ikke kjent automatisk fredete kulturminner i konsesjonsområdet på tidspunktet for
fagutredningen. Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner i området ble vurdert til
middels.
Oppsummert konsekvens i anleggs- og driftsfasen ble for direkte berørte kulturmiljø vurdert som
middels negativ, for øvrige kulturmiljø middels-liten negativ konsekvens for de mest nærliggende
kulturmiljøene og liten negativ for kulturmiljø som ligger lengre unna eller er mer skjermet av
terrenget. Konsesjonssøknaden angir samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø som middels
til liten negativ.
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4.2.2 Ny kunnskap
Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte § 9-undersøkelser langs arealene i eksempelutlegget i
2014. Det ble da påvist enkelte spredte, freda kulturminner i lavlandet, men av særlig betydning er
avgrensningen av et stort kulturminneområde på toppen av Storhei (1 turbin i eksempelutlegget) og
et mindre kulturminneområde på Sauefjellet/Trolldalsheia (ingen turbiner i eksempelutlegget) rett
sør for Storhei. Fagutredningen ville dermed hatt en mer negativ vurdering på deltemaet automatisk
fredete kulturminner, og en mer negativ vurdering totalt sett for tema kulturminner og kulturmiljø
enn den som framgår i konsesjonssøknaden.
Fylkeskommunen har i 2019 utført supplerende undersøkelser på Trolldalsheia, herunder
prøvestikking i lave steinstrukturer direkte på bakken. Fra 3 strukturer er det tatt prøver som er
sendt til C14-datering. Dersom dateringene viser at dette er freda kulturminner (eldre enn 1537), vil
fylkeskommunen anbefale frigivelse uten krav om utgraving siden dette ikke kan gi mer kunnskap
enn de allerede utførte undersøkelsene og datering.
4.2.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Av MTA/detaljplan framgår det at det ikke lenger planlegges utplassert noen vindturbin på Storhei.
Dette skyldes konflikten med kulturminneverdier, i tillegg spiller hensyn til værradar og visuelle
virkninger inn. Derimot planlegges det nå en turbin på Trolldalsheia. Supplerende undersøkelser fra
fylkeskommunen er omtalt foran. Det er aktuelt å søke frigivelse av kulturminneområdet på
Trolldalsheia dersom dette fortsatt har status som automatisk fredet etter at resultatet fra C14datering foreligger.
Hensikten med dette dokumentet er å synliggjøre endrete konsekvenser mellom konsesjonen,
arealmessig representert av eksempelutlegget, og endringssøknaden, arealmessig representert av
MTA/detaljplan. Det er for kulturmiljø ingen større endringer, bl.a. er anleggets nærhet til Londal
tilnærmet identisk. Hovedforskjellen ligger mellom utbygging på Storhei i eksempelutlegget og
utbygging på Trolldalsheia i MTA/detaljplan. Fylkeskommunen har muntlig uttrykt at verdiene på
Storhei er markert større enn på Trolldalsheia, og at en utbygging på sistnevnte vil være minst
negativt for kulturminnene og opplevelsen av disse i landskapet. På denne bakgrunn vurderes endret
løsning å være mindre negativt for kulturminner og kulturmiljø enn konsesjonssøkt løsning, selv om
man i absolutte verdier berører kulturminner i større grad enn man visste på konsekvensutredningsog søknadstidspunktet.
Tabell 6. Konsekvensvurdering fagtema kulturminner og kulturmiljø.

4.3

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Kulturminner og
kulturmiljø

Middels til liten
negativ (--/-)

Stor negativ (---)

Middels negativ
(--)

Liten positiv (+)

Friluftsliv og ferdsel
4.3.1 Konsekvensutredningen
Storhei er et mye brukt turmål, lett tilgjengelig via skogsbilveier og stier. Fra toppen er det flott utsikt
mot havet. Toppen har også en lokal kulturhistorisk betydning og symbolverdi. Det ligger tre
bygninger hvorav to fritidsboliger i konsesjonsområdet, og flere hytter i nærområdene rundt.
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Området ligger nær kommunesenteret og har et potensial som friluftslivsområde for nye brukere.
Det finnes flere alternative områder i nærheten som er like store og like egnet, men de nærmeste er i
større grad påvirket av tekniske inngrep. Utbyggingen vil bedre tilgjengeligheten til dette heiområdet
og dermed kunne gi økt framtidig bruk til tradisjonelt friluftsliv og nye aktiviteter som for eksempel
sykling. Konsekvensene vurderes i fagutredningen samlet som middels negative.
4.3.2 Ny kunnskap
Det har ikke framkommet ny kunnskap om utøvelsen av friluftsliv i området. Det er registrert 3
fritidsboliger innenfor konsesjonsområdet, og det er også kommet til enkelte nye i nærområdene
rundt. Endringene er såpass små at konsekvensene for friluftsliv vurderes som før.
4.3.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Endret utbyggingsløsning innebærer at det viktigste turmålet Storhei ikke lenger bygges ut.
Opplevelsen av landskapet rundt vil likevel være dominert av vindkraftverket. Endringen vurderes
som ubetydelig til svakt positiv.
Tabell 7. Konsekvensvurdering fagtema friluftsliv og ferdsel.

4.4

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Friluftsliv og
ferdsel

Middels negativ
(--)

Middels negativ
(--)

Liten/middels
negativ (-/--)

Ubetydelig/liten
positiv (0/+)

Naturtyper
4.4.1 Konsekvensutredningen
Området domineres av fattige myrer og skrinne, åpne lyngheier delvis bevokst med furu og bjørk.
Det fins også furumoer og granplantinger, i liene vokser bjørk med innslag av rogn og osp. Enkelte lier
utmerker seg med frodigere vegetasjon som indikerer et rikere jordsmonn. Det ble avgrenset en
rekke naturtypeområder, i hovedsak av typen «Intakt lavlandsmyr i innlandet» i utredningsfasen. De
fleste av disse er vurdert til liten/lokal verdi, og ingen ligger i dag i Naturbase. Alle
naturtypeområdene er vist på detaljplankartet i MTA.
4.4.2 Ny kunnskap
Det er ikke ny kunnskap om forekomster av naturtyper i konsesjonsområdet. Naturbase har ingen
avgrensete naturtyper i konsesjonsområdet eller langs atkomstveien.
4.4.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Turbinutlegg og tilhørende internveinett er endret fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning.
Dette medfører endret berøring med de naturtypeområdene som ble avgrenset forut for
konsesjonssøknaden. En sammenligning av veiføringene viser at veinettet i eksempelutlegget berører
7 naturtypeområder hvorav 3 av middels verdi, mens veinettet i endelig utbyggingsløsning berører 5
naturtypeområder hvorav 1 av middels verdi og da helt perifert. «Sauefjellet sør» som er den mest
verdifulle naturtypen av typen «Intakt lavlandsmyr i innlandet» i konsesjonsområdet blir ikke lenger
berørt. Vei- og turbinutlegget som ble lagt til grunn for detaljerte vurderinger i
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konsekvensutredningen skiller seg for øvrig noe fra eksempelutlegget i konsesjonssøknaden.
Oppsummert vurderes nytt veiutlegg å ha svært små negative konsekvenser for verdifulle naturtyper.
Tabell 8. Konsekvensvurdering fagtema naturtyper.

4.5

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Naturtyper

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig/liten
negativ (0/-)

Liten positiv til
ubetydelig (+/0)

Flora
4.5.1 Konsekvensutredningen
Det var forut for fagutredningen ikke registrert rødlista planter i konsesjonsområdet, men 3 rødlista
lavarter like utenfor. Det ble gjennomført egne kartlegginger av flora (og naturtyper) i regi av
utbygger. På to myrer ble den kalk-/næringskrevende blåfjær funnet (2 aktuelle arter, begge LC),
ellers ingen næringskrevende myrvegetasjon. Det ble ikke funnet noen truete eller sjeldne planter i
området.
4.5.2 Ny kunnskap
Det er per juni 2019 fortsatt ingen registreringer av rødlista karplanter, lav eller moser inne i
konsesjonsområdet (eller langs atkomstveien). [Av fremmede arter ble det i 2000 registrert
parkslirekne og fager fredløs ved starten av Sørhellevegen.] Nær konsesjonsområdet er det flere
registreringer av klokkesøte (sårbar VU). NVE la i sitt bakgrunnsnotat til grunn at klokkesøte måtte
søkes unngått dersom den fantes i området. OED sluttet i klagesaksbehandlingen av konsesjonen seg
til dette. Utbygger fikk gjennomført en særskilt undersøkelse etter klokkesøte utført av Agder
naturmuseum og botaniske hage IKS ved Asbjørn Lie i 2013, uten funn. Lie vurderte området til å
ligge for høyt over havet for arten, jf. at alle omkringliggende forekomster ligger lavere. Dagens
kunnskapsgrunnlag tilsier altså ingen endring av vurderingene fra fagutredningen i 2010.
4.5.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Det er ingen kjente forekomster av flora med særskilt verdi i konsesjonsområdet (naturtyper
omhandles i eget temakapittel). Det blir dermed ubetydelig forskjell for flora av endret
utbyggingsløsning med økt installert effekt. For oppgradering av kommuneveien (fremmede arter)
blir det ingen endringer.
Tabell 9. Konsekvensvurdering fagtema flora.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Flora

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)
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Fugl
4.6.1 Konsekvensutredningen
Fuglelivet er representativt for kystnære fjellområder i Agder. Området er overveiende fattig, noe
som har betydning for forekomsten av insekter og derigjennom fugl. Fiskebestandene er ikke store,
noe som gjør området mindre aktuelt for fiskespisende arter. Storlom (nå LC) med vellykket hekking
ble imidlertid registrert i 2009 i et nærliggende vatn. Fravær av bratte skrenter og velutviklet
ospeskog i konsesjonsområdet gjør at rovfugl og hullrugere i liten grad finner egnete hekkeplasser.
Typiske arter for området er orrfugl, strandsnipe, heipiplerke, gjerdesmett, løvsanger, munk,
fuglekonge, granmeis, bokfink og grønnsisik. Flere spillplasser for orrfugl må ligge innenfor området,
men plasseringer er ikke kjent blant de mange egnete myrlokaliteter. Hvitryggspett er påvist, 1-2 par
kan ha tilhold i de mest utilgjengelige løvskogliene. Også grønnstilk og nattravn er observert i
området.
Rovfugltrekk i området ble kartlagt av NOF Lista vår og høst 2009. Det ble registrert et betydelig
høsttrekk av rovfugl, primært i Storhei-området. Spurvehauk, tårnfalk og musvåk dominerte i antall.
Kongeørn, både voksne og ungfugl, ble observert vanlig på næringssøk. Hønsehauk, fiskeørn, fjellvåk,
dvergfalk og vandrefalk ble observert forholdsvis fåtallig under trekk. Trekket foregikk hovedsakelig i
lav (<30 m) og middels (30-150 m) høyde over bakken. Manglende registrering av vårtrekk kan
skyldes liten feltinnsats på feil tidspunkt. NOF vurderte Storheiområdet og dalføret vest for Lille
Nordhelle som spesielt viktige for fuglelivet, noe som også er lagt til grunn i fagutredningen.
Tabell 10. Fuglearter observert på og nær Kvinesheia, jf. fagutredningen fra 2010. Tabellen er oppdatert med
rødlistestatus jf. Rødlista 2015 samt ansvarsart (AA). Dubletter er fjernet. Fagutredningen, som viser til rødlista
2006, omtalte totalt 14 rødlista arter. Siden da har dvergspett, gråspett, hvitryggspett, fjellvåk, kongeørn,
vandrefalk, fjellerke, nattravn, steinskvett, varsler og storlom falt ut av rødlista (blitt LC). Hønsehauk har hatt en
bedring fra VU til NT. Bergirisk og fiskeørn er uendret. Gulspurv, sanglerke og sivspurv har kommet inn på
rødlista, slik at artslista fra den gang omfatter 6 arter som i dag er rødlistet. H=dokumentert hekking.
Arter
Bergirisk (NT, AA)
Bokfink
Duetrost
Dvergspett
Fiskeørn (NT)
Fjellerke
Fjellvåk (AA)
Fuglekonge
Gjerdesmett
Grankorsnebb
Granmeis
Grønnfink
Grønnsisik
Grønnspett
Grønnstilk

Gråfluesnapper
Gråsisik (AA)
Gråspett
Gulspurv (NT)
Heilo
Heipiplerke H (AA)
Hvitryggspett
Hønsehauk (NT)
Jernspurv
Kattugle
Kjøttmeis
Kongeørn
Kråke
Kvinand
Linerle

Løvsanger
Låvesvale
Munk
Musvåk
Måltrost
Nattravn
Nøtteskrike
Orrfugl H
Ravn
Ringdue
Ringtrost
Rødstrupe
Sanglerke (VU)
Sivspurv (NT)
Skogsnipe

Spurvehauk
Steinskvett
Stokkand
Storfugl
Storlom H
Strandsnipe
Svartbak (AA)
Svartmeis
Svarttrost
Tornsanger
Trepiplerke
Vandrefalk
Varsler

4.6.2 Ny kunnskap
Det ble et par år etter konsekvensutredningen påvist et hekkende hubropar i tilknytning til områdets
søndre del. Paret fikk fram to unger. OED la i sin klagebehandling til grunn at det var påvist 8 truete
og nær truete fuglearter i og nær konsesjonsområdet (man la da Rødlista 2010 til grunn), inklusive
hubro. For hubro er det i Sensitive arter per mai 2019 registrert 3 tettliggende lokaliteter, som må
forstås som alternative reirplasser i samme territorium. Den eldste fra 2010 ligger nærmest
konsesjonsområdet, mens den andre (registrert aktivitet i 2015, 2017 og 2019, merka unge i 2017) og
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den tredje (registrert aktivitet i 2017 og 2018, ikke hekking) ligger litt lengre unna. Kun den tredje
ligger over 1 km fra konsesjonsgrensa. Aktivitet av hubro har vært registrert nær reirplassene i
februar 2019 (Thomas Bentsen, NOF, pers. medd.), men paret antas å ha stått over hekking i 2019
som følge av krasj i smågnagerbestandene i indre Agder (jf. rapport fra Multiconsult). Det er i samme
hubroterritorium fra tidligere tider kjent en alternativ reirlokalitet et annet sted på utsida av
konsesjonsområdet (Bentsen pers. medd.). Denne eldre lokaliteten ligger likesom de aktive
hekkeplassene noe lavere enn konsesjonsområdet, ca. 2 km fra nærmeste turbin, men ingen
observasjoner er kjent i senere år/framgår i Sensitive arter eller Rovbase.
Foreløpige resultater fra trekktellinger av fugl høsten 2019 omfatter 11 arter av rovfugl. Nye
rovfugler sammenlignet med fagutredningen fra 2010 er dvergfalk (AA), havørn (AA), myrhauk (EN),
vepsevåk (NT) og tårnfalk. Nye arter av andre fugler sammenlignet med fagutredningen fra 2010 er
(alfabetisk) bjørkefink (AA), blåmeis, buskskvett, dompap, flaggspett, gransanger, gråtrost (AA),
haukugle, kjernebiter, lappspurv (VU, AA), rødstjert, rødvingetrost, svarthvit fluesnapper, spettmeis,
storskarv, svartspett, taksvale (NT), tornirisk og tårnseiler. Tellingene høsten 2019 fant en 3,5 ganger
høyere timerate av rovfugl enn i 2009, mens artsutvalg og fordeling gjennom høsten var mer i
samsvar med 2009-tellingene. Områder med særlig mye rovfugl i 2019 er Ørneskarheia, Storhei og
Høyskoheia. Sammenlignet med områder sørvest i Rogaland er mengden rovfugl betydelig lavere, og
Kvinesheia vurderes derfor som et mindre viktig trekkområde for rovfugl enn de mer kystnære
områdene i denne delen av landet. Høsttrekket av fugler som ikke er rovfugler synes ikke å ha et
spesielt stort omfang, men artsutvalget er variert. Området framstår ikke som noe viktig trekk- eller
oppholdsområde for vade-, måke eller andefugler.
Per Rødlista 2015 er 6 av artene i artslista fra fagutredningen 2010 på rødlista, jf. Tabell 10. Det er jf.
Artskart per mai 2019 registrert ytterligere arter av fugl i tillegg til de som framkommer i
fagutredningen fra 2010: blåmeis, fossekall, myrhauk (EN), rugde, rødvingetrost, sangsvane, snøspurv
og tårnfalk (av disse er kun myrhauk rødlistet). Myrhaukobservasjonen er fra Storhei 28. april 2012,
2 overflygende hunnfugler. De siste fugletellingene høsten 2019 har i tillegg registrert de rødlistete
artene vepsevåk (NT), lappspurv (VU) og taksvale (NT). Med hubro (EN) er det totalt observert 11
rødlistete arter av fugl i og nær området.
Den direkte forstyrrelsesavstanden for hubro på reir er normalt antatt å være ca. 1000 m. I hekketida
jakter fuglene nærmere reiret enn ellers i året, men størrelsen på dette hekketerritoriet og det større
territoriet/bruksområdet ellers i året (som kan overlappe noe med naboterritorier) varierer regionalt
etter mattilgang og tetthet av hubro. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap om hubro i dette området til å
kunne si noe sikkert om hekketerritoriet eller territoriets størrelse (Bentsen pers. medd.). Sett hen til
områdets næringsfattige berggrunn og generelt lave produktivitet synes det rimelig å anta et
hekketerritorie på minst 3 km radius (jf. Frøya som har ca. 2 km). Med tilstedeværelse av hubro i
området vil det være naturlig å verdsette minimum områdene 3 km ut fra reirlokaliten(e) med stor
verdi (antatt hekketerritorium). I hekkeperioden februar-juli vurderes derfor konsekvensen å være
meget stor negativ (----) ut til 1 km, meget stor negativ til stor negativ konsekvens (----/---) ut til 3 km,
og i øvrige deler av konsesjonsområdet som stor negativ (---) da hele konsesjonsområdet må antas å
inngå i hubroparets jaktområde utenom hekketida. Siden andelen av konsesjonsområdet som inngår
i hekketerritoriet ut i fra antagelsene foran vil være om lag 2/3, vurderes en oppdatert samlet
konsekvens for fugl som meget stor negativ til stor negativ (----/---).
4.6.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Storhei er i fagutredningen utpekt som ett av to særlig viktige områder for fugl, og blir ikke lenger
direkte berørt i endelig utbyggingsløsning. Forekomsten av storlom slipper turbiner på begge sider av
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hekkevatnet og får nærmeste (men større) turbin ca. 100 m lengre unna, men dette tillegges ikke
vekt siden storlom nå er ute av rødlista. Ørneskarheia og Høyskoheia framstår i 2019 også som
områder med mer rovfugl enn ellers. For Høyskoheia er det små forskjeller mellom eksempelutlegg
og endelig utbyggingsløsning ut over endret turbinstørrelse. For Ørneskarheia er nærmeste turbin nå
nærmere, men den bratte, østre delen er ikke direkte berørt i noen av utleggene.
Tabellen under viser en sammenligning av ytre, fysiske data mellom relevante turbinutlegg.
Tabell 11. Sammenligning av fysiske mål mellom relevante turbinutlegg.

Utlegg

Turbiner

Navhøyde

Rotordiameter

Totalhøyde

Laveste
sveip

Sum sveipareal

Sum sveipareal under 50
m fra bakken

Utbyggings- 15 stk.
løsning

110 m

155 m

187,5 m

32,5 m

283 038 m2

17 598 m2

Konsesjon
ramme

15-30 stk.

70-110 m

80-130 m

115-175
m

30 m

150 796 199 098 m2

2 520 29 481 m2

Konsesjon
eks.utlegg

26 stk.

80 m

93 m

126,5 m

33,5 m

176 616 m2

21 174 m2

Det framgår av tallene at totalt sveipareal går markant opp fra eksempelutlegg og rammer angitt i
konsesjonssøknaden sammenlignet med utbyggingsløsningen. Dette er negativt for den generelle
kollisjonsfaren for fugl, siden kollisjonsfaren i stor grad har en lineær sammenheng med det totale
sveiparealet. Økningen i totalt sveipareal er på 60 % fra eksempelutlegget, 42 % fra øvre ramme
implisitt i konsesjonssøknad og konsesjon.
Tabellen viser også verdier for lavt sveipareal, her definert til sveip under 50 m over bakken fordi
denne grensen har vært ansett som representativ for generelt lavtflygende fugler som bl.a. hubro.
Det framgår her at utbyggingsløsningen har noe mindre lavt sveipareal sammenlignet med
eksempelutlegget, og markert mindre enn øvre ramme implisitt i konsesjonssøknad og konsesjon.
Forutsatt at sveiparealet under 50 m gir et noenlunde representativt bilde på kollisjonsfaren for
hubro og andre lavtflygende arter i Kvinesheia vindkraftverk, tilsier disse tallene en uendret til svakt
positiv endring for lavtflygende arter av utbyggingsløsningen.
For rovfugl som gjerne svever på oppstigende luftstrømmer er det også relevant å sammenligne
antall og plasseringer av turbiner med hensyn på terrengkanter og dominerende vindretning.
Vindrosa for Kvinesheia viser at vindretninger fra vest og deretter fra øst dominerer (jf.
konsesjonssøknaden s. 21). Terrenget er i stor skala bygd opp av parallelle rygger i retning sørvestnordøst, oppbrutt av vatn med til dels bratte kanter, særlig på vatnas østsider. De høye ryggene
Storhei (499 moh.) og Solheia i sørøst (mange småhøyder over 400 moh.) blir i utbyggingsløsningen
uten de 5 turbinene som var planlagt der i eksempelutlegget, mens den lange og oppbrutte ryggen
Fagerliheia-Grasdalsheia-Ørneskarheia (vestre del)-Røynekleiva-Hestehalsen i nordøst (flere
småhøyder over 450 m) får 4 mot tidligere 2 turbiner. Anlegget er med dette noe mer kompakt og
unngår den aller høyeste ryggen i området, men endringene med henblikk på svevende rovfugl går
litt begge veier og vurderes i sum som marginale.
Fagutredningen gir en god gjennomgang av vindturbiners påvirkning på fugl gjennom kollisjonsrisiko,
støy og forstyrrelser, barriereeffekter og arealtap/habitatforringelse. Ut over diskusjonen omkring
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kollisjonsrisiko foran, vurderes ikke de andre forholdene å være vesentlig endret mellom
konsesjonssøknaden/konsesjonen og endelig utbyggingsløsning.
Fagutredningen diskuterer nærmere Kvinesheia vindkraftverks betydning for de da rødlistete
storlom, kongeørn, hønsehauk, vandrefalk, fjellvåk og fiskeørn, for spettefugler, steinskvett,
hønsefugl og for rovfugltrekket. Av de nevnte artene er det i dag bare hønsehauk og fiskeørn som er
rødlistet. Ut over at antallet rødlista arter som blir berørt er mindre enn den gang, vurderes
fagutredningen å gi en god beskrivelse for de omtalte tema. Hubro er ikke omtalt i fagutredningen.
Vi gir ikke her noen dyptgående vurdering av hubro i vindkraftverk, siden det er endringene mellom
to utbyggingsløsninger og ikke selve konsesjonen som er tema her. For hubroen innebærer endelig
løsning at nærmeste turbin og nærmeste del av veinettet er nærmere enn før, noe som er negativt.
Antallet turbiner i antatt hekketerritorium og i hele konsesjonsområdet er redusert, dette er positivt.
Lavt sveipareal er noe redusert, mens totalt sveipareal er kraftig økt. For hubro vurderes endringene i
sveipareal å gjøre relativt liten forskjell, mens den er markert negativ for rovfugl som svever på
oppstigende luftstrømmer (lokale/rastende) samt rovfugltrekket gjennom området. Nettilknytningen
planlegges nå som jordkabel, ikke luftledning. Dette er en positiv endring for fugl, også for hubroen,
da det fjerner kollisjonsrisikoen mot faseledninger og evt. jording/fiber i separat vertikalhøyde.
(Elektrokusjon, som er en stor dødsrisiko for hubro på 22 kV høyspentnett, er i praksis ikke noen
risiko på dette spenningsnivået.) Endringene drar i forskjellige retninger og slår litt ulikt ut for ulike
arter. Det økte fangstarealet vurderes å oppheve de små positive endringene. Sett over ett vurderes
endringene i turbinutlegg å gå omtrent i null, konsekvensen for fugl domineres av alternativet
vindkraftverk eller ikke og fortsatt som meget stor til stor negativ (----/---).
Tabell 12. Konsekvensvurdering fagtema fugl.

4.7

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Fugl

Middels negativ
(--)

Meget stor
negativ til stor
negativ (----/---)

Meget stor negativ
til stor negativ (---/---)

Ubetydelig (0)

Annen fauna
4.7.1 Konsekvensutredningen
Elg, hjort, rådyr og hare finnes i og omkring området. For disse vil effektene være størst i
anleggsfasen. I driftsfasen vil konsekvensene primært skyldes økt ferdsel i området fra drift og evt.
fra allmennheten. Erfaringer fra Hitra har vist at hjort i all hovedsak benytter vindkraftanlegget som
tidligere. Det er en rekke næringsfattige ferskvann av ulik størrelse i området, mange av de minste
ligger i tilknytning til myrer og er under sakte gjengroing. Livet i vann forventes i liten grad å bli
påvirket.
4.7.2 Ny kunnskap
Det er i forbindelse med ny E39 sør for konsesjonsområdet utført gps-merking av hjort. Det er kjent
at det foregår et ikke ubetydelig hjortetrekk fra sørvest til nordøst gjennom konsesjonsområdet, og
trekkruta framgikk i grove trekk fra 2 gps-merkete hjort, jf. dyreposisjoner.no. Via kommunen er det
opplyst fra lokale at hjortetrekket er synlig som en markert sti i området. Ecofact har på oppdrag fra
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utbygger gått opp dette hjortetråkket med håndholdt gps for å få en best mulig stedfesting av denne
trekkruta opp imot de planlagte anleggsdelene. Med henblikk på ovennevnte erfaringer fra Hitra er
det grunn til å forvente at hjortetrekket vil fortsette omtrent som før også etter byggingen av
vindkraftverket.
4.7.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
De prinsipielle vurderingene knyttet til forstyrrelseseffekter av et vindkraftverk, primært knyttet til
menneskelig ferdsel, endres ikke av en økt installert effekt. I den grad det er endringer, vil færre
turbiner og noe mindre vei gi noe færre kontaktpunkt mot dyrelivet og dermed generelt noe
reduserte forstyrrelser.
Når det gjelder hjortetrekket gjennom området så berøres dette noe mindre i sentrale deler av
endelig utbyggingsløsning, men mer i nord langs ryggen ut mot Hesthalsen. Hjortetrekket går både
tvers over og langs planlagte veitraseer i begge utbyggingsløsninger. Viktigste tiltak for å ivareta
hjortetrekket vil være å lette hjortens framkommelighet nær trekkruta ved utformingen av veikanter
og begrense autovern, samt at aktivitet langs veinettet holdes på et minimum nattestid.
En viss økning i parallellføring med hjortetrekket i nord i endelig utbyggingsløsning kan være svakt
negativt. Dette må holdes opp imot en noe mindre forstyrrelse generelt av dyrelivet som følge av et
mer kompakt anlegg med kortere vei og færre turbiner. I sum vurderes ikke endringene mellom
eksempelutlegget og endelig utbyggingsløsning å gi vesentlig endrete konsekvenser for annen fauna.
Tabell 13. Konsekvensvurdering fagtema annen fauna.

4.8

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Annen fauna

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

Inngrepsfrie naturområder
4.8.1 Konsekvensutredningen
Utredningen er basert på INON2008, justert for en opplagt feil ved at 100 kV kraftledningen sørvest
for konsesjonsområdet var uteglemt fra beregningene av INON. Fagutredningen viser til at omsøkt
utbygging inklusive alle atkomstveialternativene vil medføre tap av totalt 2,5 km2 inngrepsfri natur i
sonen 1-3 km fra tyngre tekniske inngrep, nærmest likt fordelt mellom de to kommunene. Sone 1-3
km er den minst verdifulle INON-kategorien, men må tillegges verdi da det er svært lite inngrepsfri
natur igjen i denne landsdelen, særlig i Lyngdal kommune. Valgt atkomstvei og den konsesjonsgitte
traseen for nettilknytning utløser ikke tap av INON-areal. Konsekvensen ble vurdert som liten
negativ.
4.8.2 Ny kunnskap
Gjeldende INON-versjon er INON2018 (publisert i oktober 2019). Det er ett INON-areal som påvirkes
av utbyggingen (samt ei «flis» på 3 dekar). Arealet er per 2018 på 1,78 km2, redusert fra 2008 som
følge av veibygging i sør. Det reduserte arealet skulle tilsi en noe mindre verdi, men dette anses for
enkelthets skyld som oppveid av at inngrepsfrie områder som ressurs blir relativt sett mer verdifullt.
Konsekvensen vurderes derfor som uendret fra konsekvensutredningen.
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4.8.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Eksempelutlegget fra konsesjonen gir et INON tap på 1,73 km2 eller 97 %, med et restareal på 0,05
km2. Endelig utbyggingsløsning innebærer at sørøstre del av konsesjonsområdet, sentralt i det
inngrepsfrie området, ikke utbygges. Endelig utbyggingsløsning gir et INON tap på 1,27 km2 eller 71
%, med et restareal på 0,52 km2. Endelig utbyggingsløsning er litt mindre negativ, men forskjellen er
såpass liten at den gis samme konsekvensgrad, dog med en merknad i parentes.
Tabell 14. Konsekvensvurdering fagtema inngrepsfri natur.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Inngrepsfri natur

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig
[svakt positiv]

Figur 2. INON2018 tap. Det røde arealet går tapt i begge utlegg. Ved konsesjonsgitt utbyggingsløsning går i
tillegg det lyserøde arealet tapt. Rest INON for konsesjonsgitt løsning ville blitt det lysegrønne arealet. Rest
INON for endelig utbyggingsløsning blir det lysegrønne pluss det lyserøde arealet.

4.9

Støy
4.9.1 Konsekvensutredningen
Støyutredningen er utført iht. eksempelutlegget med 26 turbiner med utstrålt støy LWA 106 dB ved
vindstyrke 8 m/s i 10 m høyde. Bygninger øst for utbyggingsområdet vil ligge i vindskygge. I en worst
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case-beregning blir ingen helårsboliger berørt av støy over grenseverdiene, og minsteavstand til
helårsbolig er 1,3-1,5 km. 2 fritidsboliger blir liggende i rød støysone, 5 fritidsboliger i gul støysone,
og ca. 33 «enheter» i områder med støy Lden 40-45 dB. Med unntak for fritidsboligene inne i selve
vindkraftverket vurderes støyen å ha liten negativ konsekvens.
4.9.2 Ny kunnskap
Støyretningslinjen er i dag endret ved at åpningen for å heve gul støysone til Lden 50 dB for
bygninger som ikke ligger i vindskygge mer enn 30% av året er fjernet. Dette gjør ikke forskjell her
siden gul støysone i konsekvensutredningen er lagt til Lden 45 dB slik den er i dag.
Det er bygd en del flere fritidsboliger rundt konsesjonsområdet siden støyberegningen i 2010.
Antallet fritidsboliger i gul støysone fra konsesjonsgitt utlegg kan derfor være noe større i dag, men
dette er ikke beregnet.
4.9.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Det er gjort nye beregninger med 15 turbiner med kildestøy/utstrålt støy LWA 104,9,0 dB(A). I en
worst case-beregning blir ingen helårsboliger berørt av støy over grenseverdiene. 1 fritidsbolig blir
liggende i rød støysone, mens 5 fritidsboliger blir liggende i gul støysone.
Endelig utlegg medfører dermed færre fritidsboliger i rød støysone og uendret (evt. færre jf. at det
har blitt flere fritidsboliger siden 2010) i gul støysone. Færre turbiner og mindre utsendt støy per
turbin gir, ikke uventet, noe mindre støysoner med færre berørte og dermed en litt mindre negativ
konsekvens for støy. Endringen er likevel såpass liten i antall berørte at den ikke tilsier en endring til
liten negativ til ubetydelig, og konsekvensen settes derfor uendret til liten negativ.
Tabell 15. Konsekvensvurdering fagtema støy.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Støy

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)

Ubetydelig (0)

4.10 Skyggekast og refleksblink
4.10.1 Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen legger til grunn en worst case og real case skyggekastberegning, og en
grenseverdi på 10 timer faktisk skyggetid samlet per år med henvisning til danske regler. Ingen
helårsboliger er utsatt for skyggekast. En håndfull hytter er utsatt for skyggekast i omfang opp mot
og over grenseverdien, dette gjelder hytter inne i vindkraftverket samt hytter ved Busund og Londal.
Konsekvensutredningen skriver at sjenanse fra refleksblink opptrer forholdsvis sjeldent, og at
refleksvirkningen vil halveres første driftsår pga. naturlig matting av turbinbladene.
4.10.2 Ny kunnskap
NVE kom i 2014 med en veileder for beregning av skyggekast. Her legges det til grunn en metode
som skiller seg lite fra den som er brukt i konsekvensutredningen, men med en akseptabel
grenseverdi for teoretisk skyggekast (worst case) på inntil 30 timer/år eller 30 min/dag, og faktisk
skyggekast på inntil 8 timer/år. NVE åpner for at grenseverdien for teoretisk skyggekast kan fravikes
dersom faktisk skyggekast begrenses til under 8 timer/år og 30 minutter/dag gjennom avbøtende
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tiltak. Dette er samme grenser som i 2010 ble benyttet i Tyskland og Sverige, noe som også omtales i
konsekvensutredningen.
Det er iht. utredningen fra 2010 ingen hytter som mottar mellom 8 og 10 faktiske timer med
skyggekast, dvs. endringen i grenseverdi endrer ikke antallet berørte hytter gitt samme bebyggelse.
Det er som nevnt i støykapitlet kommet til flere hytter i nærområdene siden 2010, slik at
skyggekastbelastningen fra konsesjonsgitt utlegg kan være noe høyere.
4.10.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Det er utført nye beregninger av skyggekast for endelig utbyggingsløsning. Beregningene viser at det
fortsatt ikke er noen boliger som utsettes for skyggekast over grenseverdien. 15 hytter får beregnet
teoretisk skyggekast (worst case) over 30 timer/år. I tillegg er det 4 hytter som får beregnet teoretisk
skyggekast (worst case) over 30 min en eller flere dager i løpet av et år (men hvor sum skyggekast er
under 30 timer/år). Beregninger av sannsynlig skyggecast (real case, en prognose for faktisk
skyggekast) viser at de samme 15 hyttene overstiger grenseverdien på 8 timer/år, mens de 4
kommer under og ligger omkring 6,5 timer/år.
Endringene skyldes både endringer i omgivelsene (antall hytter) siden 2010 og forskjeller mellom
eksempelutlegget og endelig utbyggingsløsning. Utbygger ønsker gjennom minnelige avtaler å
avklare behovet for avbøtende tiltak tilpasset hver enkelt fritidsbolig. Automatikk som begrenser
skyggekast til under grenseverdiene kan bli aktuelt i enkelte tilfeller. Konsekvensene av skyggekast
vurderes på denne bakgrunn som uendret fra tidligere.
Tabell 16. Konsekvensvurdering fagtema skyggekast og refleksblink.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Skyggekast og
refleksblink

Middels/liten
negativ (--/-)

Middels/liten
negativ (--/-)

Middels/liten
negativ (--/-)

Ubetydelig (0)

4.11 Avfall, annen forurensning, drikkevann
4.11.1 Konsekvensutredningen
Avfall
Mest avfall genereres i anleggsfasen, og vil bestå av resirkulerbare fraksjoner som trevirke,
plastemballasje og metaller samt noe spesialavfall som drivstoffrester, spillolje, malingsrester og
lignende. Estimert avfallsmengde er ca. 3,7 tonn per turbin. I driftsfasen vil avfallet i hovedsak være
forbruksavfall fra servicebygget og spillolje/andre oljeprodukter fra maskinelt utstyr.
Annen forurensning
Det er gjort en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse som viser en viss risiko for spill av oljer og
drivstoff i både anleggs- og driftsfasen. Risikoen er noe større i anleggsfasen. Omfattende
forurensning er lite sannsynlig. Gode rutiner og beredskap vil redusere risikoen betydelig. Også
utbedring av farlige veier og kryss trekkes fram som tiltak som reduserer, men ikke eliminerer faren
for at personer og dyr kan bli skadet.
En annen potensiell forurensningskilde er ammonium fra sprengstoffrester, som i basisk
avrenningsvann fra betong vil gå over til ammoniakk som over en viss konsentrasjon vil ha en negativ
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effekt på vannlevende organismer. Erosjon og avrenning av finpartikulært materiale fra sprengning,
masseforflytning, betongarbeid med videre kan skade fiskens hjeller, dekke gyteplasser og redusere
estetiske kvaliteter i vassdrag pga. blakking og tilslamming.
Drikkevann
Fagutredningen opplyser at vannkildene for samtlige kommunale vannverk i Kvinesdal og Lyngdal
kommuner er grunnvann fra fjellbrønner eller løsmassebrønner. Deler av befolkningen som ikke er
tilknyttet kommunale vannverk får sitt vann fra private brønner og fra mindre vatn. Det er ingen
drikkevannskilder eller nedbørfelt for drikkevannskilder innenfor eller i umiddelbar nærhet til
konsesjonsområdet.
4.11.2 Ny kunnskap
Avfall
Ingen vesentlige endringer.
Annen forurensning
Det er i dag økt fokus på andre tema innenfor forurensning som ikke var omtalt i
konsekvensutredningen i 2010. Dette gjelder utslipp av mikroplast, sjeldne jordmetaller, samt
anleggets CO2-avtrykk/energibalanse.
Mikroplast kommer (jf. miljøstatus.no) primært fra bildekk, gummigranulat fra kunstgressbaner,
maling (ved flassing, skraping samt dumping av malingsrester), tekstiler, kosmetikk og andre
produkter. Anslag over utslipp av mikroplast fra overflateslitasje på vindturbiner tilsier små utslipp.
Selve tårnene er av metall, malt med en maling som muligens kan være opphav til svært små
mengder mikroplast ved slitasje. Vingene er av en form for glassfiber. Felles for tårn og vinger er at
turbinleverandørene etterstreber materialer og overflatebehandling som slites minst mulig slik at de
holder seg glatte over hele levetiden. For et turbinblad på ca. 17 tonn er det fra en leverandør
opplyst at slitasjen utgjør inntil 50 gram per år.
Sjeldne jordmetaller inngår i ulik grad i vindturbiner avhengig av bl.a. turbinteknologi. For en
eksempelturbin (Vestas 3,6 MW på Fosen) inngår per turbin 202 tonn stål, 4,5 tonn aluminium, 1,8
tonn kobber, 800 kg nikkel, 103 kg bly/blyoksid, og totalt 15 kg av de sjeldne jordmetallene neodym
og dysprosium.
Når det gjelder anleggets CO2-avtrykk/energibalanse, så påvirkes dette bl.a. av at betongmengden på
Kvinesheia søkes minimert ved bruk av fjellforankring, ikke gravitasjonsfundamenter. Ved bruk av
fjellforankring reduseres betongbruken med ca. 95 %. Vindkraftverket vil etter ca. 6 måneders
produksjon ha gitt like mye energi som går med til bygging av veier og turbinfundament samt
produksjon, transport og montasje av vindturbinene. Over en levetid på 25 år vil vindkraftverket
dermed produsere ca. 50 ganger sin energimessige investeringskostnad.
Det er ellers ingen vesentlige endringer i risikobildet for akutt forurensning eller utslipp av
sprengstoffrester og finpartikulært materiale.
Drikkevann
Mattilsynets åpne kartløsninger er kontrollert 27.6.2019 for registreringer knyttet til drikkevann.
Sammenlignet med kartet fra januar 2010 i fagutredningen framkommer det to nye, borete brønner
etter drikkevann ved hhv. Braudeland (enkelthusholdning) og Steggan (fritidsbolig). Det er også
registrert en håndfull såkalte bigårdsplasser (honningbier) i nærheten av konsesjonsområdet.
Mattilsynet sentralt er kontaktet om evt. små vannforsyningssystem som ikke framgår på deres åpne
kartløsninger, jf. en forholdsvis fersk meldeplikt for slike i drikkevannsforskriften. Anders Bekkelund
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har sendt et oversiktskart som innenfor E39 i sør, Åseveien i vest og fv. 461 i øst og nord viser kun ett
nytt inntak, ved Store Åse ca. 3 km vest for konsesjonsområdet.
Kvinesdal kommune er kontaktet om deres vannverk. Kommunen ved Geir Netland har bekreftet at
kommunen ikke har vannforsyning i området omkring konsesjonsområdet, det nærmeste er Hotel
Utsikten (4 km nord for konsesjonsområdet). Kommunen har også opplyst hvor det tømmes
septiktanker (og dermed er innlagt vatn fra egen kilde) nær konsesjonsområdet. Nærmest ligger 3
hus/hytter i Vestre Førland og 3 hus/hytter i Braudeland. Hus/hytter i Lille Nordhelle, Nordhelle og
Sørhelle med innlagt vann må etter dette antas å ha godkjente infiltrasjonsanlegg.
Lyngdal kommune er kontaktet om deres vannverk. Kommunen ved Morten Risnes har bekreftet at
kommunen ikke har vannforsyning i områdene sør for konsesjonsområdet. Nærmere opplysninger
om septiktanker er ikke mottatt.
Det vurderes på denne bakgrunn ikke å være endringer i det overordnete bildet hva gjelder
drikkevann. Alle hus og hytter nær vindkraftverket med innlagt vann, tar dette fra nærliggende men
ikke offentlig kartlagte inntak i brønn eller fra overflatevann. Sannsynligheten for en skade på
drikkevann fra vindkraftverket er liten, og ved en evt. hendelse vil svært få husstander kunne bli
berørt.
4.11.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Avfall
Det forventes en liten reduksjon i mengden generert avfall som følge av færre turbiner, færre km vei
mv.
Annen forurensning
Risikoen for uhellsutslipp antas å være omtrent den samme eller noe mindre, som følge av litt færre
enheter.
Drikkevann
Risikoen for utslipp med skade på drikkevann vurderes fortsatt som svært liten som følge av svært få
nærliggende husstander nedstrøms, og ingen berøring med kjente, større drikkevannskilder.
Tabell 17. Konsekvensvurdering fagtema avfall, annen forurensning og drikkevann.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Avfall, annen
forurensning,
drikkevann

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

4.12 Verdiskaping
4.12.1 Konsekvensutredningen
Fagutredningen oppsummerer at anleggsfasen på 1,5-2 år vil ha den største samfunnsmessige
virkningen, og da knyttet til leveranser til veibygging, fundamenter og transport, samt konsum av
varer og tjenester (særlig kost og losji) lokalt fra/for arbeiderne. Sysselsettingseffekten ble anslått til
ca. 225 årsverk i Norge, ca. 110 av disse lokalt, i tillegg ca. 30 årsverk fra konsumvirkningene. I
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driftsfasen ble det anslått ca. 4 årsverk direkte ansatt, pluss anslagsvis 8 årsverks effekt som følge av
salg av varer og tjenester, grunneierkompensasjon mv.
Investeringskostnaden for Kvinesheia vindkraftverk ble i 2010 vurdert å være totalt ca. 740-770
millioner kr. For kommunal økonomi ble økt eiendomsskatt til Kvinesdal kommune (Lyngdal hadde
ikke eiendomsskatt) anslått til ca. 4 millioner kr/år.
4.12.2 Ny kunnskap
Siden 2010 har det skjedd en teknologiutvikling av vindturbiner som gjør at forventet
investeringskostnad per installert MW har blitt redusert med omkring 25-30 %. Kostnadene til
etablering av infrastrukturen ellers er ikke redusert, og i vanskelig terreng forventes den å øke noe
med større turbiner som følge av strengere krav til veikurvatur og størrelser på
kranoppstillingsplasser. Det er ikke gjort noen ny beregning av årsverk for anleggsfasen, men denne
antas med bakgrunn i det ovenstående å ikke være vesentlig endret fra 2010. Utbygger anslår
behovet for arbeidskraft i driftsfasen til å bli omkring 4 årsverk/år, det samme som i 2010.
I følge Statistisk sentralbyrås oversikt per 19. juni 2019 er det fortsatt slik at Kvinesdal kommune har
eiendomsskatt, mens Lyngdal ikke har det. Kvinesdal kommune har ifølge SSB eiendomsskatt bare på
kraftverk, vindkraftverk og petroleumsanlegg, med en sats på 7 promille (maksimal sats per 2019).
Kommunens totale inntekter fra eiendomsskatt mangler i SSBs oversikt.
Eiendomsskatt fra Kvinesdals del av Kvinesheia vindkraftverk (13 av 15 turbiner) anslås for endelig
utbyggingsløsning til i overkant av 5 millioner kr/år.
4.12.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Sammenligner man tidligere eksempelutlegg i konsesjon og endelig utbyggingsløsning, forventes
sysselsettingseffekten å være omtrent den samme for både for anleggsfasen og driftsfasen. Med
bakgrunn i økt investeringskostnad for vindkraftverket, anslås eiendomsskatten til Kvinesdal
kommune å øke fra ca. 4 millioner kr/år i konsesjonsgitt løsning til i overkant av 5 millioner kr/år i
endelig utbyggingsløsning. Dette innebærer en økning på i overkant av 1 million kr/år i frie inntekter
for Kvinesdal kommune, 25 % mer fra vindkraftverket enn tidligere. Tillyste endringer i kommunenes
rammer for bruk av eiendomsskatt gir noe usikkerhet omkring framtidige inntekter, og på grunn av
denne usikkerheten gis det ikke her en mer positiv konsekvens enn tidligere.
Tabell 18. Konsekvensvurdering fagtema verdiskaping.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Verdiskaping

Middels/liten
positiv (++/+)

Middels/liten
positiv (++/+)

Middels/liten
positiv (++/+)

Ubetydelig (0)

4.13 Reiseliv
4.13.1 Konsekvensutredningen
I anleggsfasen vil området være lite tilgjengelig for turisme og reiseliv. Samtidig vil det bli en
tilstrømming av personer som på ulikt vis deltar i utbyggingen, med økt belegg på lokale
overnattingsbedrifter mv. I sum vurderes dette å gi ubetydelig konsekvens for reiselivet i
anleggsfasen.
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I driftsfasen vil en del besøkende oppfatte vindkraftverket som negativt, noe som kan gi lavere
besøk. Lokalt vil området endre totalt karakter, men dette vurderes ikke å innvirke på
turiststrømmen til kommunen. Lettere tilgjengelighet kan også gjøre at besøkende oppdager
muligheter knyttet til for eksempel turgåing, fiske og bærplukking i området. De negative
konsekvensene i planområdet vurderes som ubetydelige. Besøk til Busundområdet samt til Utsikten
og hotell og golfbanen forventes ikke å bli vesentlig påvirket, og konsekvensen også for
influensområdet rundt vindkraftverket vurderes som ubetydelige.
4.13.2 Ny kunnskap
Bruk og besøk i og nær konsesjonsområdet er så langt utreder kjenner til ikke vesentlig endret siden
2010. Konsekvensen av konsesjonsgitt løsning vurderes å være uendret for reiselivet.
4.13.3 Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Påvirkningen for reiselivet går primært på overgangen mellom utbygging eller ikke utbygging av et
vindkraftverk, slik at endringer i plassering av veinett og antall turbiner i området betyr mindre.
Høyere turbiner enn før øker synligheten noe, jf. kapitlet om landskap. Dette vurderes likevel ikke å
vesentlig endre premissene som ligger til grunn for fagutredningens angitte konsekvensgrad for
reiseliv.
Tabell 19. Konsekvensvurdering fagtema reiseliv.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Reiseliv

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

Ubetydelig (0)

4.14 Landbruk
4.14.1 Konsekvensutredningen
Konsesjonsområdet er i liten grad benyttet som beite. En grunneier har sau på beite i den østligste
delen av selve Storhei. I områdene for atkomstvei og nettilknytning er det noe produktiv skog.
Anleggsfasen vil gi noe forstyrrelse av beitedyr, og driftsfasen noe tap av beiteareal pga. nedbygging.
Et fåtall dekar produktiv skog vil gå tapt. Grunneiere vil ha tilgang til veinettet, bl.a. for ettersyn med
og sanking av sau. Grunneierne vil få leieinntekter som vil styrke deres næringsgrunnlag.
4.14.2 Ny kunnskap
Landbrukskontorene i Kvinesdal (Kari Eiesland) og Lyngdal (Ingebjørg Kamstrup) har vært kontaktet.
Lyngdal kommune opplyser at området tidligere har vært mer benyttet til beite enn i dag. Det skyldes
manglende gjerde langs E39 og dermed fare for påkjørsler her. Ved oppsetting av sikkert gjerde mot
E39 ville området utgjøre verdifulle beiteområder i dag og for framtida. Et område nord for
Iddelandsvann leies i dag ut til beite for sau.
I Kvinesdal har en grunneier (108/3) nylig etablert traktorvei, tømmerkoie og gjerda inn et større
utmarksbeite for storfe nord for Holevatn, som ligger like utenfor konsesjonsområdet.
I følge Nibios kartinnsyn «Kilden» inngår hele Kvinesdal kommune i Kvinesdal Beitelag som i 2018
hadde 13 medlemmer og slapp 1356 sau, 33 storfe og 2 geiter på beite. Det er ikke angitt noe
beitelag for Lyngdal kommune.
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Det legges ut i fra dette til grunn at det er små endringer i landbrukets bruk av konsesjonsområdet og
nærområdene siden konsekvensutredningen. Det vurderes derfor ikke å være endringer i oppdatert
konsekvens for konsesjonsgitt utbyggingsløsning hva gjelder landbruk.
4.14.3Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
Fordeler og ulemper ved utbyggingen for landbruksnæringen vil ha samme momenter som tidligere
angitt, med marginale forskjeller. Forskjellene vil også delvis nulle hverandre ut, eks. vil noe mindre
direkte arealbeslag og færre turbiner med et mindre utbredt veinett også gi noe redusert mulighet
for lett å ta ut skog eller drive tilsyn og sanking av sau med utgangspunkt i veinettet, og evt. også gi
leieinntekter til færre grunneiere. Endringene mellom eksempelutlegg og endelig utbyggingsløsning
vurderes ikke å endre konsekvensgraden angitt i 2010.
Tabell 20. Konsekvensvurdering fagtema landbruk.

Fagtema

KU

Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

Landbruk

Liten positiv/
ubetydelig (+/0)

Liten positiv/
ubetydelig (+/0)

Liten positiv/
ubetydelig (+/0)

Ubetydelig (0)

4.15 Luftfart og kommunikasjonssystemer
4.15.1 Konsekvensutredningen
Luftfart
Avinor vurderte i 2010 at det planlagte vindkraftverket ikke ville ha noen negative konsekvenser for
deres instrumentprosedyrer, og heller ikke innvirkning på kommunikasjons-, navigasjons- og
radaranlegg for lufttrafikktjenesten i området.
Kommunikasjonssystemer (telenett og TV-signaler)
Telenor meldte i 2010 at området berører 6 radiolinjetraseer, og at turbinene må overholde en
minimumsavstand på 200 m fra disse for å unngå forstyrrelser. Konsesjonsgitt løsning har lagt en
minimumsavstand på 50 m til grunn. Norkring vurderte faren for forstyrrelser av TV-signaler som
liten. Det må gjøres en endelig vurdering når turbinplassering er fastsatt.
Nærmeste værradar ligger på Stakksteinsliknuten i Hægebostad kommune. Meteorologisk institutt
meldte at mulige forstyrrelser kan oppstå innenfor ca. 25 km fra slike radarer. Problemstillingen ble
ikke vurdert som særlig aktuell for den omsøkte (og konsesjonsgitte) utbyggingsløsningen.
[Avstander angitt i fagutredningen er for små, nærmeste turbin i konsesjonsgitt løsning er ca. 16 km
fra radaren].
4.15.2 Ny kunnskap
Avinor, Telenor, Meteorologisk institutt og NTV har meldt at de må foreta nye vurderinger med
hensyn på deres interesser når ny utbyggingsløsning for Kvinesheia foreligger.
Meventus har laget en ny beregning av Telenors radiolinjer sett hen til et utlegg med 18 turbiner (3
av disse er senere tatt ut). Vindturbinene er plassert slik at de ikke vurderes å være i konflikt med de
seks radiolinje-korridorene.
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QuinetiQ har laget en ny beregning av forstyrrelser for værradaren på Stakksteinliknuten, basert på
et utlegg med 18 turbiner (3 av disse er senere tatt ut). Meteorologisk institutt ved Laila Fodnes
Sidselrud viser i e-post av 21.8.2019 til at beregningene sannsynliggjør at blokkeringseffekten av
turbinene ikke vil være så stor, og har ikke innvendinger til vindkraftverket.
I påvente av tilbakemelding fra NTV har utbygger innhentet en vurdering fra Teleplan Consulting av
potensialet for forstyrrelse av TV-signaler fra digitale bakkesendere ved en etablering av
vindkraftverket. Teleplan viser med utgangspunkt i dekningskart at det er god dekning fra flere
sendere/retninger rundt vindkraftverket. Evt. forstyrrelser vil berøre få husstander, mest utsatt er
husstander på Sørhelle og Nordhelle. [De 2 turbinene lengst SØ som ligger nærmest signalretningen
fra Lyngdal hovedsender er senere tatt ut, noe som vil redusere sannsynligheten for forstyrrelser i
Sørhelle og Nordhelle.] Teleplan mener størrelsen på vindturbinene ikke vil ha noe å si på graden av
evt. forstyrrelser, da evt. forstyrrelser med stor sannsynlighet kan håndteres ved mindre justeringer
av mottakernes antenner.
4.15.3Endringer fra eksempelutlegg til endelig utbyggingsløsning
For radiolinjer berørte eksempelutlegget alle 6 signalkorridorer gjennom vindkraftverket, med 7-9
turbiner. Endelig utlegg hensyntar dette slik at ingen turbiner lenger berører radiolinjer.
For værradar har Statkraft fått avklart virkningene er små og akseptable. For digitale bakkesignaler
for TV vurderes endelig utlegg å være noe mindre forstyrrende ved at vindkraftverket er mer
konsentrert.
Tabell 21. Konsekvensvurdering fagtema luftfart og kommunikasjonssystemer.

Fagtema

KU

Luftfart og
[Luftfart
kommunikasjons- ubetydelig. 4 av
systemer
6 radiolinjer
berøres.
Værradar
ubetydelig. TV
ubetydelig.]
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Oppdatert
konsekvens
(0-alternativet)

Omsøkt endring
(alternativ 1)

Forskjell

[4 av 6
radiolinjer
berøres. Ellers
ubetydelig.]

[0 radiolinjer
berøres, ingen
eller akseptable
forstyrrelser andre
signaler.]

Liten positiv (+)
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