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Agenda



• 2009 - Agder Energi sender melding

om 26 turbiner

• 2010 - Konsesjonssøknad

• 2012 - Konsesjon gitt av NVE

• 2015 - Endelig konsesjon bekreftet av OED

• 2016 - Ny anleggskonsesjon basert på 

OEDs vedtak, utstedt av NVE

• 2018 - Prosjektet gjenopptas 

• 2019 - Endringssøknad i januar

• 2019 - Høringssvar endringssøknad

• 2019 - NVE setter krav til utredninger i mai

• 2019 - Statkraft sender inn oppdatert 

endringssøknad i november

Historikk
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• Ligget i bero som følge av stor 

utbyggingsaktivitet (Fosen), behov for 

eiermessige avklaringer samt 

markedsmessige forhold inkludert

redusert verdi av elsertifikater

• Teknologi- og kostnadsutviklingen 

innen vindkraft gjorde det aktuelt og mulig 

å se på utbyggingsløsningen for dette 

prosjektet med nye øyne

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag for 

relevante tema lagt til grunn for  

optimalisering av prosjektet; mer 

produksjon – mindre inngrep

Hva har skjedd med 

prosjektet siden 2016?
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Søknad om endring av konsesjon
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Utsatt idriftsettelse +2 år (til 31.12.2022)

Forlenget konsesjonsperiode 25 til 30 år

Økt installert effekt og økt trafoytelse 60 til 90 MW

Endret internt spenningsnivå 22 kV til 33 kV

Endret nettilknytning Luftspenn til jordkabel

Etablering av nødvendige hjelpeanlegg Meteorologi- og radiolinjemaster

Justert konsesjonsgrense 12 prosent mindre areal



Andre formelle forhold
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Oppdaterte konsekvensutredninger Vurderer endringer fra 2010

MTA/detaljplan Miljøkrav og detaljert utbyggingsløsning

Opprustning av kommunal vei Justering forbi Sørhelleveien 116 

Støy- og skyggekast Fremleggelse av dokumentasjon

Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse Ønsker primært minnelige avtaler

Forholdet til andre planer Dialog med Nye veier - Ny E39

Dispensasjon fra arealdelen Parallelt med konsesjonsbehandlingen



Endringer

• 11 færre turbiner

• Fra 2,3 til 6 MW per turbin

• 40 % mindre internveier

• 12 % mindre planareal, 

halvert i Lyngdal

• 30 % mindre berørt areal

• 88 % mer produksjon

• Nettilknytning –

luftspenn til jordkabel

• Bygges uten subsidier
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2010 – 26 turbiner



Endringer

• 11 færre turbiner

• Fra 2,3 til 6 MW per turbin

• 40 % mindre internveier

• 12 % mindre planareal, 

halvert i Lyngdal

• 30 % mindre berørt areal

• 88 % mer produksjon

• Nettilknytning –

luftspenn til jordkabel

• Bygges uten subsidier
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2019 – 15 turbiner



Vindturbiner

• Rask teknologiutvikling

- Turbinene blir større

- Mer effektive

- Fanger mer vind høyere opp 

• Høyere ytelse

• Lavere kostnader

• 6 MW – strøm til 7000 elbiler
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• Generatoreffekt 6 MW

• Navhøyde inntil 110 meter

• Rotordiameter inntil 155 meter

• Totalhøyde inntil 187,5 meter

• 15 turbiner

• 90 MW totalt

• Ca 300 GWh

Vindturbiner
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Basert på dagens status i planarbeidet:

• Tunnellinnslag ca 1,9 km fra nærmeste 

turbin

• 150 meter overdekking over tunnelløp

• Dialog med «Nye veier»

Kommer ikke i konflikt 

med nye E39
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• Sørhelleveien oppgraderes fra 

Førland til Lille Nordhelle

• Følger eksisterende trasé,

- men ny trasé sør for tjernet 

v/ Sørhelleveien 116

• Forsterkes og breddeutvides

• Kurver rettes ut

- horisontalt og vertikalt

• Asfalteres etter anleggsperioden

Sørhelleveien
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Konsekvensutredninger 

av endringer

• Landskap, visualiseringer

• Hubro

• Forundersøkelser fugl

• Hjortetråkk

• Kulturminner

• Støy og skyggekast

• Radar (meteorologi)

• TV-signaler
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Faggruppe Fagtema Forskjell i konsekvens

Visuelle forhold

Landskap Ubetydelig/ liten negativ

Kulturminner og kulturmiljø Liten positiv

Friluftsliv og ferdsel Ubetydelig/ liten positiv

Biologisk mangfold

Naturtyper Liten positiv/ ubetydelig

Flora Ubetydelig

Annen fauna Ubetydelig

Fugl Ubetydelig

Inngrepsfrie naturområder Ubetydelig [svakt positiv]

Forurensning

Støy Ubetydelig

Skyggekast og refleksblink Ubetydelig

Avfall, annen forurensning, drikkevann Ubetydelig

Nærings- og samfunnsinteresser

Verdiskaping Ubetydelig

Reiseliv Ubetydelig

Landbruk Ubetydelig

Luftfart og kommunikasjonssystemer Liten positiv
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Oppdatert konsekvensutredning - oppsummering



Golfhull 12, 2010



Golfhull 12, 2019

Avstand til nærmeste turbin: 5,6 km



Øygardstjønna 2010



Øygardstjønna 2019

Avstand til nærmeste turbin: 1,5 km



Lille Nordhelle 2010



Lille Nordhelle 2019

Avstand til nærmeste turbin: 1,1 km



Liknes 2010 og 2019



Kleiva 2010



Kleiva 2019

Avstand til nærmeste turbin: 5,8 km



Gluggevann 2010



Gluggevann 2019

Avstand til nærmeste turbin: 3,0 km



Hestad 2010



Hestad 2019

Avstand til nærmeste turbin: 8,5 km



Tjomsland 2010



Tjomsland 2019

Avstand til nærmeste turbin: 2,4 km



Braudeland 2010

Avstand til nærmeste turbin: 1,8 km



Braudeland 2019

Avstand til nærmeste turbin: 2,3 km



Lande 2010

Avstand til nærmeste turbin: 2,1 km



Lande 2019

Avstand til nærmeste turbin: 3,1 km



• Redusert konsesjonsområde og flere 

konsesjonsvilkår for hubro

• MTA redegjør nærmere for vår oppfølging 

og avbøtende tiltak

• Kraftledningen skal legges som jordkabel 

i stedet for som luftledning for å redusere 

risiko for fuglekollisjoner i driftsfasen

• Det skal gjennomføres årlig kartlegging av 

hubro i anleggsfasen

• I perioden februar-juni skal det ikke være 

anleggsvirksomhet innenfor en sone på 1 

km fra hubroreir.

Hubro

34
“Bubo Bubo” CC BY-NC 2.0, Stian Olsen

flickr.com/photos/stian_olsen/5992681787



• Basert på lokale innspill er det ved hjelp 

av gps-merking dokumentert et årstrekk

av hjort på langs av konsesjonsområdet

• Der veitraseene berører den kjente 

trekkveien for hjor skal barrierer og 

flaskehalser utbedres

• Erfaringer fra Hitra har vist at hjort etter en 

utbygging i all hovedsak benytter 

vindkraftanlegget som tidligere

Hjortetråkk
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“Red deers in Dyrehaven” CC BY 2.0, Stig Nygaard

flickr.com/photos/stignygaard/31984447718/



• Justert utbyggingsløsning sikrer at det 

store kulturminneområdet på toppen av 

Storhei ikke berøres

• En turbin på Trolldalsheia berører 

kulturminner, men vurderes som mindre 

verdifull enn Storhei. Supplerende §9-

undersøkelser gjennomført

• Det er aktuelt å søke frigivelse av 

kulturminneområdet på Trolldalsheia 

dersom dette fortsatt har status som 

automatisk fredet etter at resultatet fra 

C14-datering foreligger

Kulturminner
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• Turbiner trukket lenger inn på heia

• Mer støysvake turbiner

• Ingen helårsboliger over grensen for 

verken støy eller skyggekast

• Avbøtende tiltak for nærliggende 

fritidseiendommer vil foreslås og avtales 

med hver enkelt som er berørt over 

grenseverdiene

Støy og skyggekast
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Støykart

hus 2019

• Ingen helårsboliger 

får støy over 

grenseverdien



Støykart 

hytter 2019

• 2 i rød sone

- 1 innløses

- 1 ikke støyfølsom

• 7 i gul sone

- Avbøtende tiltak 

vurderes for 5

- 2 ikke støyfølsome 

(uthus/koie)



Skyggekart

2019

• Ingen helårsboliger over 

grenseverdiene

• Reelt sett 7 fritidseiendommer som

får skyggekast over grenseverdiene

- avbøtende tiltak avtales med hver

enkelt
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MTA/detaljplan
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• Detaljplan viser detaljert endelig 

utbyggingsløsning, sammenstilt med 

konkrete tema som det skal tas hensyn til 

i utbyggingen.

• Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) er 

prosjektets miljøplan som inneholder 

oversikt over verdier og konkrete krav til 

utbyggingen

• Samlet sikrer MTA/detaljplan at anlegget 

bygges og istandsettes på en miljømessig 

god måte



Grunneiere
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• Det er inngått avtale med 

vindkraftutbygger for 75 % av arealet 

(Njordr + Statkraft)

• Kvinesdal kommunes areal dekker 10 %

• Avtale med alle grunneiere i Lyngdal



Transport
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• Informasjonsmøte i forkant

• Trafikksikkerhetsfokus

• SMS - tjeneste for å få melding om hva 

som går av transporter når, daglig



• Skiltet ved adkomstvei og naturlige 

innfartssteder

• Varsel på nettsider, sannsynlighet for 

iskast de nærmeste dagene

• Løsning for smart-telefon

Iskast
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Dispensasjon

arealdel

Konsesjon

Nødvendige prosesser
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Saksbehandles

i NVE

Saksbehandles

i Kvinesdal

og Lyngdal

November Desember 2019? Mars 2020?

Dokumentasjon 

sendes NVE

Søknad sendes 

Kvinesdal og 

Lyngdal 

kommune

…

Vedtak

NVE

Vedtak 

kommunestyrer

Folkemøte



Framdriftsplan
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Behandling NVE

Behandling OED

Utarbeidelse anbudsdokumenter

Innkjøpsprosess forhandlinger

Kontraktsinngåelse

Investeringsbeslutning

Adkomstvei

Internveier

Fundamenter

Service- og trafobygg

Transformatorinstallasjon

Spenningsetting

Turbinmontasje

Ferdigstillelse og opprydning

2020 2021 2022



Informasjon 

• Prosjektside på nett:

www.statkraft.no/kvinesheia

- Dokumenter

- Visualiseringer

- Fakta

- Nyheter

• Nyhetsbrev i utbyggingsfasen
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Spørsmål?


