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SAMMENDRAG 

Kvinesheia vindkraftverk ligger i Kvinesdal og Lyngdal kommuner i Vest-Agder fylke, omtrent midt mellom 

Lyngdal i sørøst og Flekkefjord i nordvest. Konsesjonsområdet (etter endelig klagebehandling i OED i 2015) 

dekker et areal på 10,0 km2. Konsesjonen gir tillatelse til å etablere et vindkraftverk med installert effekt 

inntil 60 MW, med tilhørende 70 MVA transformatorstasjon og 132 kV nettilknytning til tilknytningspunkt 

på regionalnettet.  

Konsesjonær har søkt om flere endringer i konsesjonen, bl.a. utvidet installert effekt til inntil 90 MW og økt 

kapasitet i transformatoren til inntil 110 MVA. Under arbeidet har man hatt fokus på reduksjon av samla 

inngrep så vel som redusering av planområdet. Samtidig har man søkt å legge inngrepene med best mulig 

tilpassing til et krevende terreng. Størst lokal effekt oppnås ved ekskludering av sørøstre del av 

konsesjonsområdet, der utfordringene er store både i forhold til terreng og inngrep i myr. Vurderinger av 

endrete konsekvenser av disse og andre endringer av endelig utbyggingsløsning inngår i en egen 

konsekvensvurderingsrapport vedlagt denne MTA. MTA legger til grunn at endringene blir godkjent.  

Atkomstveien går inn i konsesjonsområdet fra nordøst og er en oppgradering av eksisterende kommunevei 

fra fv. 461 ved Førland til Lille Nordhelle, før den går langs nybygd trasé (delvis langs en gammel kjerrevei) 

inn i konsesjonsområdet. Det skal bygges totalt ca. 15,5 km ny vei, dessuten skal 2,5 km av eksisterende 

kommunevei oppgraderes fram til ny atkomstvei. Selve vindkraftverket vil bestå av 15 stk. 6 MW 

vindturbiner med tilhørende oppstillingsplasser. Det vil bli behov for uttak av grus- og steinmasser til 

anleggsdelene. Det skal bygges én omkoblbar 33/110 og 33/132 kV 110 MVA transformatorstasjon med 

tilhørende apparatanlegg og 110/132 kV nettilknytning i jordkabel, samt et kombinert 

transformatorstasjons- og driftsbygg.  

Kvinesheia vindkraftverk vil medføre visuelle virkninger for landskap, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø 

og fritidsbebyggelse. Det er i forbindelse med § 9-undersøkelser påvist flere freda kulturminner, og det er 

bl.a. avgrenset et større, fredet kulturminneområde på toppen av Storhei, den høyeste fjellryggen i 

konsesjonsområdet. For fugl har særlig områdets sentrale plassering i trekkruta for flere arter samt nærhet 

til hekkelokalitet for hubro vært et tema. 
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1 Innledning  

Kvinesheia vindkraftverk ble omsøkt 30. mars 2010, og fikk konsesjon 26. april 2012. Etter klage ga OED 

endelig konsesjon i vedtak 30. april 2015, nedfelt i oppdatert konsesjon fra NVE 9.3.2016. Konsesjonen gir 

tillatelse til bygging og drift av vindkraftverket med en samlet installert effekt på 60 MW. Konsesjonen 

omfatter transformatorstasjoner i forbindelse med hver enkelt turbin og 22 kV jordkabel for 

vindkraftverket, en 22/132 kV transformatorstasjon på inntil 70 MVA med apparatanlegg og en 132 kV 

enkeltkurs kraftledning i luftspenn fram til regionalnettet. 

Statkraft Vind Utvikling DA har i søknad av 14.1.2019, og i oppdatert søknad tilknyttet innsending av MTA, 

søkt om: økt installert effekt fra 60 til inntil 90 MW, økt kapasitet i transformatoren fra 70 til inntil 110 

MVA, nettilknytning i jordkabel i stedet for i luftledning, forlenget frist for idriftsettelse til 31.12.2022 og 

om 30 års driftstid. Det søkes også om endret intern spenning fra 22 til 33 kV, tilpasninger av 

konsesjonsområdet og permanente master. Vurderinger av endrete konsekvenser av de omsøkte 

endringene fra konsesjonen av 9.3.2016 inngår i en egen konsekvensvurderingsrapport i vedlegg. En del 

tema/detaljeringer i utbyggingsløsningen, ut over det som er tatt opp i konsekvensutredning og konsesjon, 

er nærmere omtalt i kapittel 3 og 5 i denne MTA. 

Denne miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) med detaljplan forutsetter at de omsøkte 

konsesjonsendringene blir godkjent. MTA skal ellers samle trådene fra forarbeidene, 

konsekvensutrednings-prosessen, konsesjonsvilkårene og andre hensyn/interesser for utformingen av 

vindkraftverket. All bygging av vei, massetak med videre skal være i tråd med «Håndbok for terrenginngrep 

og landskapstilpasning» som inngår som en del av MTA.  

En miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i 

konsesjon med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. Under utbyggingen av vindkraftverket er det 

en overordnet målsetting at alt anleggsarbeid samt transporter til og fra anlegget skal gjennomføres etter 

best gjeldende praksis når det gjelder hensynet til miljø, landskap og trygg ferdsel i området både i anleggs- 

og driftsfase. MTAen skal oppfylle NVE sine krav til MTAer, jf. veileder 01/2016 fra NVE, samt bidra til at en 

rekke spesifikke vilkår knyttet til konsesjonen som gjelder omgivelser og ytre miljø blir oppfylt. Kvinesheia 

vindkraftverk vil benytte MTAen som et aktivt verktøy for å sikre at anleggsarbeidet gjennomføres med 

minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil sammen med detaljplanen, inngå som 

en viktig del av kontrakten med entreprenør og vindturbinleverandør. 

Arealbruken som detaljeres i MTA skal være i samsvar med ytre rammer satt i konsesjonsvedtak, men kan 

angi mindre justeringer.  
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1.1 Konsesjon og tiltakshavere 

Tabell 1: Oversikt konsesjon og tiltakshavere. 

Konsesjonær Navn: Statkraft Vind Utvikling DA Tlf.: 24 06 70 00 

Kontaktperson: Knut Mollestad Tlf.: 926 56 042 

Kommune Kvinesdal og Lyngdal kommuner 

Fylke Vest-Agder 

Konsesjon Anleggskonsesjon for Kvinesheia vindkraftverk, datert 9.3.2016 

Konsesjonens 
innhold 

Rett til å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med: 

• Installert samlet effekt på inntil 60 MW [søkt om 90 MW] 

• Transformator i tilknytning til den enkelte vindturbin 

• 22 kV jordkabel fra hver turbin til transformatorstasjon, lagt i veiskulder 
[søkt om 33 kV] 

• En 22/132 kV transformatorstasjon sentralt i planområdet med ytelse 
inntil 70 MVA [søkt om omkoblbar 33/110 og 33/132 kV og inntil 110 
MVA] 

• En 132 kV enkeltkurs kraftledning fra transformatorstasjon i 
vindkraftverket til tilknytningspunkt på regionalnettet mellom Lyngdal 
og Øye [søkt om jordkabel i veiframføring] 

• Nødvendig høyspennings apparatanlegg 

Tiltakets navn Kvinesheia vindkraftverk 

Organisasjonsnr. 993189820 (tidligere SAE Vind, nytt selskapsnavn samme org.nr.) 

Adresse Besøksadresse: Lilleakerveien 6, Oslo 

Postadresse: Pb. 200 Lilleaker, 0216 OSLO 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson: Mattis Vidnes Tlf.: 92409096 

Prosjektleder: Knut A. Mollestad Tlf.: 92656042 

Byggeleder: <Ikke bestemt> Tlf.:  

MTA-koordinator: <Ikke bestemt> Tlf.:  
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1.2 Konsesjonsvilkår 

Tabellen under lister opp konsesjonsvilkårene i anleggskonsesjonen fra NVE av 9.3.2016. 

Tabell 2: Oversikt over gjeldende konsesjonsvilkår. 

Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

Kart Vindkraftverket med tilhørende infrastruktur skal i det 
vesentlige utføres som vist på kart vedlagt 
konsesjonen, med de endringer som framgår av vilkår 
10 og 16. 
Oppdatert kart over planområdet skal sendes NVE som 
en del av detaljplanen, jf. vilkår 4.    

 
Se figur 1. 
 
 
Se figur 2. Endelig grense sendes 
NVE i shape-fil etter vedtak. 

1. Varighet Konsesjonen gjelder fra i dag og inntil 25 år fra det 
tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover 
31.12.2045. Anlegget må være satt i drift innen 
31.12.2020. 

Det er i oppdatert søknad om 
konsesjonsendringer søkt om 
utsatt frist for idriftsettelse til 
31.12.2022. Det søkes om 
forlenget konsesjonstid til inntil 
30 år. 

2. Fornyelse Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen 
senest seks måneder før konsesjonen 
utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet 
konsesjon, skal det innen samme frist gis 
melding om dette. 
Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for 
ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal 
sendes senest seks måneder før utløpet av fristen. 

 

3. Tilbakekall av 
konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom 
konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 
gjeldsbehandlinger, eller på annen måte blir ute av 
stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen. 

 

4. Detaljplan Konsesjonær skal legge frem en detaljplan som viser 
tiltakets endelige utforming, herunder den reduksjonen 
av planområdet og endringene i atkomstvei som 
framgår av vilkår nr. 16 og 10 nedenfor. Dersom 
endringer av tiltaket medfører vesentlige endrede 
virkninger sammenlignet med det som ligger til grunn 
for gjeldende konsesjon, skal dette vurderes i 
detaljplanen. 
Planen skal innehold et kart som viser planområdets 
utstrekning og plassering av turbiner, veier og 
oppstillingsplasser med mer. Konsesjonær skal 
oversende shape/sosi-filer for endelig utforming av 
tiltaket til NVE. 
Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn 
for miljø-, transport- og anleggsplan, jf. vilkår nr. 5 
under. Detaljplanen kan dersom det vurderes som 
hensiktsmessig inngå som en del av miljø-, transport- 
og anleggsplanen. 

Detaljplan inngår i MTA. 

5. Miljø- og 
transportplan 

Anlegget skal bygges, drives og vedlikeholdes i henhold 
til en miljø- og transportplan som skal utarbeides av 
konsesjonær og godkjennes av NVE før anleggsstart. 
Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om 
utarbeidelse av MTA for anlegg med konsesjon etter 
energiloven. SAE Vind AS skal utarbeide planen i 
kontakt med Kvinesdal og Lyngdal kommuner og 
representanter for berørte 
grunneiere/rettighetshavere.  

 
 
 
 
 
SAE Vind har endret navn til 
Statkraft Vind Utvikling. 
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan 
landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i anleggs- og 
driftsperioden, herunder drenering av myr og hensynet 
til rødlistede plante- og dyrearter. 
Konsesjonær har ansvar for at planen følges, og den 
skal legges til grunn for utforming av kontrakter med 
hoved- og underentreprenører. Konsesjonær må 
utarbeide en prosjekttilpasset kontrollplan som 
beskriver rutiner for håndtering av avvik. 
Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende 
driftsmessig stand i henhold til MTA og evt. andre 
vilkår/planer.  
Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og 
istandsetting av anleggsområdet. Arbeidene skal være 
ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift. 
Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av 
anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs 
godkjenning av planen og utgifter til hensyn med 
overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren. 

 
 
 
 
 
 

5. Kulturminner og 
kulturmiljø 

Konsesjonær skal gjennomføre undersøkelser i henhold 
til kulturminneloven § 9 før anleggsarbeidene 
igangsettes. 

Utført, se omtale i kapittel 8 
Kulturminner og kulturmiljø. 

6. Støy og skyggekast Støynivået ved helårsboliger og fritidsboliger skal ikke 
overstige Lden 45 dB(A). Dersom det vurderes som 
nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at 
støynivået overstiger Lden 45 dB(A) ved bygninger med 
støyfølsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle 
tiltak for å avbøte virkninger ved disse bygningene. 
Konsesjonær skal legge fram oppdaterte 
skyggekastberegninger i en detaljplan for tiltaket. Det 
skal redegjøres for antall boliger og fritidsboliger med 
skyggekastomfang over NVEs anbefalte grenseverdier 
og for eventuelle avbøtende tiltak.  

Se nærmere omtale i kapittel 11. 
Avbøtende tiltak for 
fritidsboliger utsatt for støy over 
grenseverdien framgår i vedlegg. 

7. Ising/iskast Konsesjonær skal vurdere omfanget av ising og risikoen 
for iskast. En slik vurdering skal oversendes NVE før 
anlegget settes i drift. Konsesjonær skal utarbeide 
forslag til rutiner for varsling av iskast i perioder med 
fare for dette. NVE skal godkjenne foreslått opplegg for 
varsling før idriftsettelse av anlegget. 
NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen 
for iskast viser seg å begrense friluftslivsutøvelsen i 
planområdet. 

Vurdering inngår ikke i MTA, 
oversendes NVE før 
idriftsettelse. 

8. Vindmålinger og 
produksjonsregist-
reringer 

Konsesjonær plikter å foreta produksjonsregistreringer 
og vindmålinger ved anlegget. Årsrapport med oppgave 
over produksjonsregistreringer, vindmålinger og 
spesielle hendelser ved anlegget skal sendes NVE til 
orientering, senest innen 15. februar i det 
etterfølgende år. Overnevnte skal gjøres etter 
nærmere bestemmelser fra NVE. NVE kan etter behov 
kreve nødvendig tilgang til vind- og produksjonsdata fra 
anlegget i hele konsesjonsperioden.  

 

9. Luftfart Konsesjonær skal merke vindturbinene i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter om merking av 
luftfartshindre. 
Konsesjonær skal, i henhold til forskrift om 
rapportering og registrering av luftfartshinder, melde 
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

vindturbinene til Statens kartverk. 

10. Atkomstvei Konsesjonær skal, i samråd med Kvinesdal kommune 
og berørte grunneiere, foreta justeringer av trasé for 
atkomstvei på strekningen ved eiendommen til Inger 
Lise Åmot Treland og Frank Treland. Kart over ny 
veitrasé skal fremmes som en del av detaljplanen, jf. 
vilkår nr. 4. 

Det vises til MTA Vedlegg 7. 

11. Bruk av 
atkomstvei og 
internveier 

Konsesjonær skal stenge atkomstvei og internveier for 
allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare 
bruk av veiene ut over eget behov med Kvinesdal og 
Lyngdal kommuner og representanter for 
grunneiere/rettighetshavere. Dersom det ikke oppnås 
enighet om bruk av veiene skal konsesjonær legge fram 
saken til avgjørelse hos NVE. 

Bom, P-plass mv. er omtalt i 
kapittel 3.17. 

12. Last- og 
dimensjonerings-
kriterier 

Konsesjonær skal dimensjonere anlegget for å kunne 
drifte sikkert på den aktuelle lokaliteten. Vindmålinger 
som skal danne grunnlaget for beregning av 
dimensjonerende laster skal dokumenteres av 
konsesjonær. I dokumentasjonen skal det redegjøres 
for målemetodikk og dimensjonerende vindhastighet. 
Konsesjonær skal vurdere planområdets lynintensitet 
og redegjøre for hvordan anlegget er beskyttet mot 
lynskader. 
Konsesjonær skal utføre beregning av dimensjoner-
ende laster og lastvirkning. Dimensjonering av tårn, 
rotor og fundament skal utføres i henhold til gjeldende 
relevante standarder, normer og forskrifter (norske og 
internasjonale). NVE kan kreve at konsesjonær 
fremlegger dokumentasjon av beregningene. 
Konsesjonær skal utarbeide et inspeksjonsprogram for 
anlegget. Inspeksjonsprogrammets formål skal være å 
avdekke eventuelle feil, mangler eller svakheter som 
kan påvirke anleggets sikkerhet over tid. NVE kan kreve 
tilleggsopplysninger av teknisk/økonomisk art. 
Inspeksjonsprogrammet 
skal forelegges NVE før anlegget settes i drift. 

 

13. Fargevalg, design 
og reklame 

Vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) skal være 
hvite eller lysegrå. Tårnet og maskinhuset skal ha matt 
overflate. Det skal ikke være firmamerker (skrift, logo, 
fargemerking osv.) eller annen reklame på tårn, 
maskinhus eller vinger. 

 

14. Spesifikasjoner 
for elektriske anlegg 

Konsesjonær skal legge fram detaljerte spesifikasjoner 
for de elektriske anleggene, herunder vindkraftverkets 
ytelse, transformatorstasjonenes ytelse og 
jordkablenes og kraftledningens tverrsnitt/mastetype, 
for NVE før vindkraftverket settes i drift. 

 

15. Nedleggelse av 
anlegget 

Ved nedleggelse skal konsesjonær fjerne anlegget og 
tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt 
det er mulig, jamfør energilovforskriften § 3-4 d. 
Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret 
for anlegget, oversende NVE et forslag til 
garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning 
av anlegget og tilbakeføring av området, jamfør 
energilovforskriften § 3-4 d. 

 

16. Reduksjon av 
planområdet 

Det skal ikke plasseres turbiner sørvest for 110 kV 
ledningen i planområdet. Planområdet skal reduseres 

Utført, men søkes om tilpasning 
for framføring av jordkabel. 
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slik at 110 kV-ledningen danner plangrense i vest. 

Vilkår/krav i OEDs 
klagebehandling som 
ikke framgår av 
gjeldende konsesjon 

«Departementet forutsetter at tiltakshaver som en 
oppfølging av dette, før anleggsarbeidene starter opp, 
undersøker om det er hekking på den aktuelle 
hubrolokaliteten. Dersom det er hekking den aktuelle 
sesongen skal det tas hensyn til dette i 
anleggsarbeidene.» [s. 8] 
«Departementet slutter seg til NVEs vilkår om 
klokkesøte.» [s. 11] 
[Departementet] «(…) vil fastsette vilkår om at 
kystlynghei skal hensyntas i miljø- og transportplanen.» 
[s. 11] 
[Departementet] «(…) vil fastsette vilkår om for- og 
etterundersøkelser for Kvinesheia vindkraftverk. Dette 
vilkåret kan oppfylles ved at tiltakshaver bidrar i 
allerede eksisterende undersøkelser i regionen. Slike 
undersøkelser om rovfugltrekk vil styrke 
kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraftverk.» 
[s.13, lignende s. 18] 
 

Konsesjonærens vurdering og 
håndtering av disse punktene er 
nærmere omtalt i kapitlet om 
naturmangfold. 
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Figur 1. Konsesjonskart for Kvinesheia vindkraftverk. Fra konsesjonssøknaden s. 25. 
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1.3 Miljømål for Kvinesheia vindkraftverk 

Statkraft Vind Utvikling DA er opptatt av å opptre på en bærekraftig, sikker, etisk og sosialt ansvarlig måte. I 

våre prosjekter legger vi stor vekt på at både mennesker, lokalsamfunn og omgivelser skal tas vare på. For 

Statkraft Vind Utvikling DA er ingen aktivitet så viktig at den vil bli gjennomført med fare for menneskers liv 

og helse. 

Som hovedprinsipp er det lagt vekt på at vindkraftverket planlegges, bygges og driftes på en måte som i 

størst mulig grad minimerer det økologiske fotavtrykket. Kvinesheia vindkraftverk skal fremstå på en slik 

måte at det synes at det er tatt miljøhensyn.  

Anleggsarbeidene skal gjennomføres i samsvar med krav i relevante lovverk og forskrifter, og i henhold til 

de vilkår som er satt i konsesjonen. Som overordnet retningslinje for planleggingen og gjennomføringen av 

anleggsarbeidet er det naturlig å vise til energilovforskriften § 3-5 b:  

"Konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av anlegget å sørge for at allmennheten påføres 

minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller 

ulemper for konsesjonæren.”  

Anlegget skal iht. konsesjonen utformes og bygges slik at området skal kunne tilbakeføres til sin naturlige 

tilstand så langt dette er mulig, ved en senere nedlegging av anlegget.  

Statkraft Vind Utvikling DA behandler miljø-, helse-, og sikkerhetsspørsmål i samsvar med ISO 14001 og 

OHSAS 18001. Dette utgjør grunnlaget for et internt styringssystem som bidrar til at det kontinuerlig 

arbeides systematisk og forebyggende med sikte på å redusere eventuelle negative påvirkninger. Alle HMS-

avvik skal rapporteres inn via Utbyggers system for avviksbehandling. 

Utbygger vil etablere et system for interkontroll miljø og landskap for gjennomføringen av utbyggingen av 

vindkraftverket, nærmere omtalt i kapittel 15. Internkontrollsystemet skal sammen med entreprenørens 

HMS-planer sikre en miljømessig tilfredsstillende gjennomføring. Statkraft Vind Utvikling DA vil videre 

etablere prosedyrer for å sikre at eventuelle klager fra berørte naboer og eksterne henvendelser fra andre 

interessenter blir respondert på og håndtert korrekt innen rimelig tid.  
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1.4 Status for andre planer og tillatelser 

Tabell 3: Oversikt status andre planer og tillatelser. 

Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

Energiloven, forskrift 
om systemansvar i 
kraftsystemet 

Konsesjonær er iht. forskriften pliktig til å 
informere systemansvarlig om nye og endrete 
anlegg, og nye/endrete anlegg kan ikke 
idriftsettes uten etter vedtak fra 
systemansvarlig. (Tildeling av nettkapasitet.) 

 

Oreigningslova Forholdet til grunneiere må være avklart før 
utbygging kan skje, enten ved minnelig avtale 
eller ved ekspropriasjon av grunn og 
rettigheter. 

Det vil ved innsending av 
MTA/detaljplan bli søkt på nytt om 
ekspropriasjonstillatelse og 
forhåndstiltredelse av nødvendig grunn 
og rettigheter. 

Plan- og 
bygningsloven 

Vindkraftverk er med unntak av 
kraftoverførings- og transformeringsdelen ikke 
direkte unntatt fra pbl. og må være i tråd med 
gjeldende plan jf. pbl. § 1-6.  
 

Utbygger vil bringe utbyggingen i tråd 
med plan. Dette kan skje gjennom 
kommunal dispensasjon evt. ved å be 
om at konsesjonen får virkning som 
statlig plan. 

Kulturminneloven 
 

Undersøkelsesplikten iht. kulturminneloven § 9. 
 

§ 9-undersøkelser ble utført i 2014 iht. 
da planlagt utlegg. Supplerende 
undersøkelser iht. endelig utlegg er 
gjennomført i 2019. Se detaljert omtale i 
kapittel 8. 

Naturmangfoldloven 
 

Verneområder, forekomst av rødlistearter, 
prioriterte og utvalgte naturtyper eller arter. 

Konsesjonsområdet for vindkraftverket 
berører ikke arealer med særskilte 
restriksjoner hjemlet i 
naturmangfoldloven. For berøring med 
øvrige naturverdier, se nærmere 
beskrivelser i kapittel 7 Naturmangfold. 

Forurensningsloven 
 

Forurensning i forbindelse med etablering og 
drift av vindkraftverket kan skje fra f.eks. 
anleggskjøretøyer, drivstoff-tanker, aggregat, 
kjemikaliebruk/vasking, oljetransport til 
transformator og turbiner, eller ved havari av 
transformator eller turbiner.  

Støy: Fra 2018-versjon av veileder til 
støyretningslinjen (s. 205): Støy fra 
vindkraftverk krever normalt ikke behandling av 
Fylkesmannen i medhold av forurensningsloven, 
ettersom dette behandles av NVE i deres 
konsesjonsbehandling etter energiloven, med 
utgangspunkt i retningslinjen. 

Det vil ved behov bli innhentet tillatelse 
fra kommunen for håndteringen av 
gråvann og svartvann fra anleggsrigg 
dersom dette ikke går til lukket anlegg. 
Tiltaket krever ellers ikke særskilte 
tillatelser etter forurensningsloven.  

Se kap. 11 Støy og skyggekast for 
nærmere omtale av tiltak. 

NVE håndterer forhold knyttet til støy 
overfor Fylkesmannen.  

Havne- og 
farvannsloven, og 
dennes forskrift om 
sikring av havner 

Etablering av nye anlegg i sjø krever tillatelse 
etter havne- og farvannslovens § 27. 
For havner krever forskriften 
sårbarhetsvurdering og sikringsplan mot terror 
som skal godkjennes av Kystverket. 

Bruk av kai er omhandlet i 
kommuneavtalen med Kvinesdal 
kommune, som er havneeier. Evt. 
oppgradering må avklares nærmere. 
Dersom det må etableres nye anlegg vil 
nødvendige tillatelser bli innhentet. Ved 
bruk av eksisterende havneanlegg vil 
havneeier ivareta krav etter loven. 

Veglova 
 

Nye avkjørsler og endret bruk av eksisterende 
avkjørsler krever tillatelse fra veimyndigheten 
(for fylkesveier Statens vegvesen), jf. veilovas § 
40, dersom de ikke er avklart i reguleringsplan.  

Det skal søkes avkjørselstillatelser for 
endret avkjøring fra fylkesveien og for 
ny avkjøring fra kommunal vei. 
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Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

Evt. utbedringer av offentlig vei må avklares 
med berørt veimyndighet. 

Motorferdselloven 
 

Kraftverk og kraftlinjer regnes som «offentlige 
anlegg» etter motorferdsellovens § 4 første 
ledd bokstav e, uavhengig av hvem som bygger 
dem. Bruk av motorkjøretøy i utmark på 
barmark og snøføre, samt landing med 
luftfartøy (helikopter) er etter nevnte 
bestemmelse tillatt uten særskilt tillatelse for 
nødvendig transport i forbindelse med anlegg 
og drift.  
 

Miljødirektoratet har uttalt at den 
direkte hjemmelen gjelder fra MTA 
(energilovkonsesjoner) eller detaljplan 
miljø og landskap 
(vassdragskonsesjoner) er godkjent av 
NVE.  

NVE åpner for enkeltgodkjenning av 
tiltak forut for komplett MTA, som for 
anleggstiltak også utløser den direkte 
hjemmelen til motorferdsel.  

Forskrift om 
rapportering, 
registrering og 
merking av 
luftfartshinder  
 

Kravet om rapportering omfatter utenfor 
tettbygd strøk alle konstruksjoner med en 
høyde over bakken eller vannet på 15 meter 
eller mer. I tettbygd strøk omfattes en høyde 
på 30 m eller mer. Alle luftfartshinder skal 
rapporteres til Kartverket, som fører Nasjonalt 
register over luftfartshindre (NRL), senest 30 
dager før oppføringen starter. For Kvinesheia 
vindkraftverk vil turbiner, vindmålemaster og 
luftledningen utløse krav om innrapportering til 
Kartverket.  

Kravet om merking omfatter permanente 
konstruksjoner med en høyde på 60 m eller 
mer, for luftledninger begrenset til luftspenn 
der over 100 m sammenhengende lengde er 
over slik høyde.  

§ 10: (1) Vindturbiner skal merkes med farge og 
hinderlys. Hver merkepliktig vindturbin skal ha 
to hinderlys, plassert på toppen av nacellen.  

(2) For vindturbiner som utgjør en vindpark, 
kan Luftfartstilsynet godkjenne at kun 
vindturbinene som utgjør vindparkens 
perimeter merkes, dersom den individuelle 
avstanden mellom merkede vindturbiner ikke 
er større enn at hensynet til flysikkerheten 
ivaretas. Luftfartstilsynet kan fastsette at også 
sentrum eller høyeste vindturbin i vindparken 
skal merkes. Dersom det benyttes blinkende 
hinderlys i en vindpark skal disse blinke 
samtidig.  

Dette gjøres så snart detaljprosjektering 
er ferdigstilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turbiner og vindmålemaster vil bli 
lysmerket i henhold til forskriftens krav. 
Siden nettilknytningen skjer med 
jordkabel er denne ikke relevant her. 

Vannforsyning Det er iht. drikkevannsforskriften § 4 forbudt å 
forurense drikkevann. 

Det er ingen godkjenningspliktige 
vannverk i nærheten. Nærliggende hus 
og hytter har individuell vannforsyning 
fra brønn eller overflatevann. Se 
nærmere omtale i kapittel 10 om 
drikkevannskilder. 

Grunneiere og 
rettighetshavere 
 

Rettigheter knyttet til opparbeiding og bruk av 
arealer, permanente og midlertidige. 

Konsesjonær hadde inntil februar 2018 
avtaler med et flertall av grunneierne. 
Fornyede avtaler er inngått med flere 
grunneiere. Det vil også søkes om 
ekspropriasjon for de tilfeller man ikke 
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Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

klarer å oppnå enighet. Grunneiere har 
gitt innspill til ulike tema blant annet 
gjennom samtaler om grunneieravtaler. 
Disse innspillene er tatt inn under de 
ulike aktuelle kapitlene i planen.   

Andre hensyn 
 

Ei radiomast sør for konsesjonsområdet har 6 
radiolinjer gjennom konsesjonsområdet. 
 

Verna vassdrag : Konsesjonsområdet berører 
nedbørfeltet til Lyngdalsvassdraget, som inngår 
i verneplan III for vassdrag. 

Grensemerker er beskyttet mot fjerning iht. 
straffeloven og matrikkelloven. 

Eksklusjonssoner er beregnet og 
turbiner er flyttet for å unngå konflikt 
med radiolinjene. 

 
 
 

Dersom fjerning er påkrevd må dette 
skje i dialog med kommunen som 
matrikkelfører. 

 

1.5 Framdriftsplan 

Tabellen under viser framdriftsplan for bygging av Kvinesheia vindkraftverk. 

Tabell 4: Framdriftsplan. 

 
Tabell 4 viser planlagt fremdrift for Kvinesheia Vindkraftverk. Øverste del av fremdriftsplanen viser 

konsesjonsmyndighetens saksbehandling, som Statkraft i liten grad kan påvirke. Den midterste delen viser 

innkjøpsprosessen frem mot en investeringsbeslutning, og den nederste delen viser byggefasen.  

Hver av disse fasene er avhengige av hverandre, og Statkraft kan først ta en investeringsbeslutning når 

endelig konsesjon foreligger. Disse to milepælene er markert med mørk blå farge for å vise avhengigheten. 

Det er forutsatt i framdriftsplanen at NVE er ferdige med saksbehandlingen i løpet av første kvartal 2020, 

men at vedtaket påklages til OED. OEDs klagesak forutsettes ferdig i tredje kvartal 2020. Statkraft vil 

deretter kunne ta en investeringsbeslutning i fjerde kvartal 2020 og starte bygging i første kvartal 2021. 

Dersom saksbehandlingen i NVE/OED tar lenger tid, vil prosjektet bli forsinket tilsvarende. 



Kvinesheia vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 2 Planprosess 

 

10210685-RIM-RAP-MTA                                                                           19.11.2019 Side 18 av 81 

2 Planprosess 

2.1 Medvirkning og konsultasjoner 

Oversikten omfatter ikke aktiviteten før NVE`s konsesjonstildeling den 26. april 2012. Individuelle møter, 
forhandlingsmøter og møter ifm. befaringer etc. i tiden etter er heller ikke tatt med i oversikten. I tillegg til 
avholdte møter er det utsendt flere nyhets- og orienteringsbrev, blant annet i perioden 2015-2017. 

Tabell 5: Dokumentasjon av planprosess, jamfør krav om involvering.  

Hvem Type (møte, skriftlig 
dokumentasjon) 

Dato 

Kvinesdal kommune Intensjonsavtale – skriftlig 
dokumentasjon 

15.2.2012 

Alle grunneierne i planområdet var invitert Orientering/samrådsmøte 21.6.2012 

Grunneierlaget, alle grunneierne m/avtale 
invitert 

Stiftelsesmøte 21.6.2012 

Kvinesdal kom. v/ordf. Omland, varaordf. 
Kvinlaug m.fl. Grunneiere adkomstvei v/Inger 

Samrådsmøte 12.11.2012 

Lise og Frank Treland, Helge Wathne. Møte/klagebefaring 24.9.2013 

Alle grunneierne m.fl. invitert i møte v/OED Orienteringsmøte 21.3.2014 

Kulturminne-myndighetene (Vest-Agder 
fylkeskommune) 

Rapport fra § 9-undersøkelser 19.9.2014 

Alle grunneierne m/avtale var invitert Orientering/samrådsmøte 14.8.2018 

Alle grunneierne i planområdet var invitert Orientering/samrådsmøte 6.9.2018 

Alle grunneierne i planområdet var invitert Orienteringsmøte 6.11.2018 

Lyngdal kom. v/ordf. Kristensen m. fl. Samrådsmøte 6.11.2018 

Kvinesdal kommune v/ordf. Kvinlaug m.fl. Orientering/samrådsmøte 8.11.2018 

Alle grunneierne i planområdet var invitert Samrådsmøte 31.1.2019 

Kvinesdal kommune v/ordf. Kvinlaug m.fl. Orientering/samrådsmøte 31.1.2019 

Alle grunneierne i planområdet var invitert Samrådsmøte 6.6.2019 

Kvinesdal kom. v/ordf. Kvinlaug m.fl. Orientering/samrådsmøte 6.6.2019 

Alle grunneierne i planområdet var invitert Orienteringsmøte 12.9.2019 

Kulturminne-myndighetene (Vest-Agder 
fylkeskommune) 

Rapport fra supplerende 
kulturminneundersøkelser 

23.10.2019 

Kvinesdal kommune v/ordf. Kvinlaug m.fl. Orientering/samrådsmøte 5.11.2019 
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3 Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Lokalisering og eksisterende situasjon  

Kvinesheia vindkraftverk med nettilknytning ligger i Kvinesdal kommune og Lyngdal kommune i Vest-Agder. 

Kvinesdal kommune har ca. 6000 innbyggere og kommunesenteret Liknes ligger innafor Fedafjorden som er 

kommunens eneste kontakt mot kysten. Liknes ligger ca. 5 km fra konsesjonsområdet. Lyngdal i sør er en 

kystkommune med ca. 8500 innbyggere og kommunesenter med samme navn, ca. 15 km fra 

konsesjonsområdet. Vindkraftverket er lokalisert omkring fjellet Storhei (mens området som på kartet 

heter Kvinesheia ligger lenger nordøst, utafor konsesjonsområdet). Se kart i Figur 2.  

Konsesjonsområdet dekker (iht. konsesjon av 9.3.2016) et areal på 10,0 km2 og omfatter det meste av et 

heiområde på et platå som i vest er løftet over fjord- og dalgangen ved Fedafjorden og Kvinesdal, med en 

småkupert topografi som grenser inn mot smågrender og enkeltbruk i sør og øst. Landskap og natur er 

typisk for innlandsheiene i Vest-Agder. Høyeste punkt er de to toppene Storhei (499 moh.) og Høyskoheia 

(469 moh.). Området ligger ellers på noe over 300 m, med moderate høydeforskjeller. Mye av området er 

skogkledd. Selve konsesjonsområdet er veiløst, og er omkranset av ny E39 og 110 kV Øye-Lyngdal i sør og 

sørvest, fv. 461 og kommunevei til Sørhelle og Lille Nordhelle i øst, fv. 551 og kommunevei til Staddeland i 

vest, og 300 kV Feda-Kristiansand i nord. 

Atkomstveien vil gå inn i konsesjonsområdet fra nordøst, fra fv. 461 ved Austre Førland på Kvinesheia. 

Eksisterende kommunevei til Lille Nordhelle følges nesten til endes, før atkomstveien går langs nybygd 

trasé inn i konsesjonsområdet. Deler av den nybygde traseen følger en gammel kjerrevei (ikke bilvei) inn i 

konsesjonsområdet. Total veilengde av atkomst- og internveier er ca. 18 km, hvorav 15,5 km er ny vei og 

2,5 km er oppgradering av eksisterende kommunevei. 

De 15 vindturbinene skal transporteres i deler med båt til dypvannskai ved Leirvika ved Øye i Kvinesdal. Fra 

kaia transporteres turbinene med spesialkjøretøy på fylkesvei 465 og 461 gjennom Liknes fram til 

vindkraftverket. Vindturbinene skal plasseres slik at de mest mulig effektivt fanger energien i vinden, og slik 

at vindturbiner og veier medfører minst mulig terrenginngrep og i minst mulig grad kommer i berøring med 

kjente, verdifulle lokaliteter. 

3.2 Flom- og skredfare 

De konsesjonsgitte anleggene i Kvinesheia vindkraftverk er ikke formelt omfattet av krav til kartlegging av 

naturfarer i byggteknisk forskrift. Slike farer er likevel viktige å vurdere også for vindkraftverk, spesielt ved 

plassering og utforming av byggverk. 

Figur 3 viser områder hvor det potensielt kan gå skred fordi det er bratt. Det framgår at anleggsdelene i all 

hovedsak ligger utenfor områder med potensielle naturfarer. Unntak er aktsomhetsområder for utløp av 

snøskred på to steder rett øst for trafotomta, ett sted langs ny atkomstvei samt ett sted langs 

kommuneveien, og for jord-/flomskred ett sted langs ny atkomstvei. Dette er forhold som må iakttas i det 

videre arbeidet. 

Konsesjonsområdet ligger godt over marin grense. Det er ikke kunnskapsgrunnlag som tilsier fare for 

kvikkleire i området. 



Kvinesheia vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 3 Beskrivelse av tiltaket 

 

10210685-RIM-RAP-MTA                                                                           19.11.2019 Side 20 av 81 

 
Figur 2: Lokalisering og oversiktskart. Justering av konsesjonsområdet er nærmere omtalt i kapittel 5. 
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Figur 3: Aktsomhetskart for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred og flom. Kilde: NVE. 
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3.3 Nøkkeltall 
Tabell 6: Grunnlagsdata for anlegget. 

Komponent Konsesjonsgitt 
utbyggingsløsning 2016 

Endelig utbyggingsløsning 

Totalt installert effekt 60 MW 90 MV 

Antall turbiner 15-30 15 

Installert effekt pr turbin 2-4 MW 6 MW 

Turbintype - Ikke valgt 

Kildestøynivå LWA 106 dB ved 8 m/s i 10 m 
høyde [KU støy] 

LWA 104,9 dB(A) (høyeste nivå 
uansett vindhastighet) * 

Navhøyde Typisk 70-110 m [søknad] 110 m 

Rotordiameter Typisk 80-130 m [søknad] 155 m 

Totalhøyde Typisk 115-175 m [søknad] 187,5 m 

Oppstillingsplass Ca. 20 m x 50 m, 1 daa [søknad] Ca. 2,5 dekar med hjelpekran-
plasser og boom support 

Lengde internveinett Ca. 25 km 13,9 km 

Bredde internveinett Normalt 5,5 m kjørebredde med 
utvidelser i svinger og kryss 

Minst 5,5 m full bæreevne (inkl. 
veiskuldre), utvidelser i svinger 
og kryss mv. 

Lengde atkomstvei 0,3 km av kommunevei utbedres, 
ca. 1,8 km ny atkomstvei 
[søknad] 

Kommunevei totallengde 2,5 km 
utbedres etter behov, ca. 1,6 km 
ny atkomstvei til første kryss 

Bredde atkomstvei Ikke angitt (som internvei) 
[søknad] 

5,5 m 

Lengde internt nett/kabelgrøft Ca. 21 km 13,4 km 

Spenningsnivå internt nett 22 kV 33 kV 

Lengde trasé nettilknytning 2,3 km luftledning Ca. 2,7 km jordkabel, forlagt i vei 

Tverrsnitt nettilknytning 2x240 FeAl 26/7, alternativt 
2x444-Al59 [søknad] 

3x1x630 mm Al  
(eller tilsvarende Cu-tverrsnitt) 

Spenningsnivå nettilknytning 132 kV dobbeltkurs 110 kV driftsspenning, 145 kV 
isolasjonsnivå 

Mastetype nettilknytning Stålmaster dobbeltkurs Utgår 

Spenningsnivå og effekt i 
transformatorstasjon 

22/132 kV 70 MVA Lav side 33 kV. Høy side omkobl-
bar 110/132 kV. Effekt 110 MVA 

Andre høyspennings-
apparatanlegg 

Nødvendig høyspennings 
apparatanlegg 

Nødvendig høyspennings 
apparatanlegg 

Radiolinjemast [Ikke omtalt i søknad] Inntil 42 m, ikke bardunert, samt 
driftshytte 

Meteorologimast 1 permanent mast i driftsfase, 
høyde 70-110 m [søknad] 

2 permanente master i driftsfase, 
4 midlertidige i anleggsfase, alle 
høyde 110 m, bardunert. 

Service- og driftsbygg/ 
drifts- og trafobygg 

Ett servicebygg med innendørs 
(400-600 m2) eller utendørs 
transformatorstasjon (mindre 
bygg), med gårdsplass/parkering 
og vannforsyning. Tomt ca. 2 
dekar [søknad] 

Kombinert kontroll-, service- og 
driftsbygg oppføres ved 
transformatorstasjonen (ca. 500 
m2) med gårdsplass/parkering og 
vannforsyning. Areal trafotomt 
ca. 5 dekar. 

Massetak Ca. 2 daa [søknad] Detaljeres i samråd med NVE. 
Mer enn 2 daa. 

*   Vindturbin er ikke endelig valgt, men nivået for kildestøy som er lagt til grunn for støyanalysen vurderes 

som representativ. 
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3.4 Endringer fra konsesjon og tillatelser 
Arealbruken som beskrives i MTA skal være i samsvar med de ytre rammer satt i NVEs konsesjonsvedtak, 

men kan angi mindre endringer fra konsesjonsgitt utlegg. Konsekvenser for miljø og samfunn må vurderes 

også for mindre endringer. 

Denne MTA er innsendt sammen med en søknad om konsesjonsendringer og en separat 

konsekvensvurdering av disse som oppdaterer alle konsekvenstema fra utredningsprogrammet. Det vises til 

disse for en gjennomgang og vurdering av endringer fra konsesjonen av 9.3.2016. MTA legger til grunn at 

konsesjonsendringene godkjennes. Ut over disse endringene innebærer MTA med detaljplan diverse 

detaljeringer som, fordi de ikke avklares før senere i en detaljprosjekteringsprosess, ikke «passer» så godt 

inn i rammene satt av KU og utredningsprogram. Disse er kort omtalt i tabellen under og nærmere i kap. 5. 

Tabell 7: Større endringer fra eksempelutlegg som det søkes aksept for ved godkjenning av MTA. 

Endring Begrunnelse og utdypende opplysninger 

Flytting av 

turbiner og 

veilinjer 

Turbinplasseringen er optimalisert i samråd med landskapsarkitekt for å få en god 

avveining mellom landskapshensyn ved plassering av oppstillingsplasser og veilinjer, og 

produksjonsmessige hensyn. Vei/jordkabeltrasé for nettilknytning er detaljert i samråd 

med netteier. 

Massetak Det er konsesjonssøkt massetak i nødvendig omfang, anslått i eksempelutlegget til 2 

dekar. Det er i detaljplan angitt 9 aktuelle områder for massetak, utvalgt av 

landskapsarkitekt, som tenkes detaljert i videre dialog med NVE. Berørt areal her er ikke 

endelig fastsatt, deler vil inngå i vei eller tomter og resten vil bli revegetert/tilbakeført, 

men brutto berørt areal vil være langt over 2 dekar. Erfaring fra andre utbygginger er at 

sidetak og særskilte massetak er påkrevd for å få tilstrekkelige og ikke minst egnede 

steinmasser til veilegeme og toppdekke, og en landskapsmessig god plassering av slike 

uttak. 

Radiolinje-

mast 

Påkrevd nær trafo-/servicebygg for backup styringssignaler. Se kap. 3.13. 

Meteorologi-

master 

Det trengs inntil 4 midlertidige meteorologimaster oppå turbinpunkt før 

turbinmontering, for kalibrering mellom turbiner og faste meteorologimaster. Videre 2 

faste meteorologimaster for målinger i driftsfasen. Se kap. 3.14.3.13 

Trafotomt 

flyttet 

Tomta for service- og transformatorbygg er flyttet ca. 400 m vestover for å unngå at den 

blir liggende for tett innpå en turbin (T7).  

Riggområder Riggområde er omtalt, men ikke detaljert i konsesjonssøknad eller eksempelutlegg. 

Detaljplan angir et midlertidig riggområde på innmark ved start atkomstvei, og et ved 

første kryss i enden av atkomstveien. Dette kan bli endret i dialogen mellom utbygger, 

entreprenør og berørte grunneiere. 

Vingelager Det er aktuelt å benytte arealene i første massetak langs atkomstveien som vingelager. 

Det innebærer at tilbakeføring av dette arealet må utstå til alle turbiner er ferdig 

montert. 

Justert 

konsesjons-

område 

Sørøstre del av konsesjonsområdet vil ikke bli utbygd. Størrelse og arrondering gjør det 

naturlig å ta dette ut av konsesjonsområdet. For framføring av nettilknytning er et 

mindre areal vest for regionalnettslinja lagt til. 
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3.5 Kart 

Arealbruks-/detaljplankart følger som vedlegg. Her framgår plassering av veinett, vindturbiner, 

transformatorstasjon og servicebygg og riggområder. Aktuelle områder for uttak av masser er også angitt. 

For oversiktskart vises det til Figur 2 foran og til oversiktskart i vedlegg. 

Viktige miljøverdier mv. i konsesjonsområdet framgår på detaljplankartene, men se også temakart i kapittel 

7 Naturmangfold.  

Det ligger en rekke freda kulturminner i konsesjonsområdet, noe som er avklart i gjennomførte § 9-

undersøkelser. Det er gjort tilpasninger av turbin- og veiutlegg for å hensynta disse. Se nærmere omtale i 

kapittel 8 Kulturminner og kulturmiljø. 

For nærmere beskrivelse av detaljplankartene, se kapittel 6.4. 

3.6 Midlertidige og permanente anlegg 

Tabell 8. Samlet oversikt over permanente og midlertidige anleggsdeler. 

Anlegg Status Begrunnelse 

Turbiner, trafo, 

servicebygg, 

jordkabler og annet 

høyspenningsanlegg 

Permanente Utgjør det rene produksjonsanlegget i driftsfasen. 

Atkomst- og 

internveier 

Permanente Veiene trengs i driftsfasen for tilsyn og vedlikehold med 

turbiner mv. For å muliggjøre store transporter i 

driftsfasen planlegges veibredde og kryssutforming 

beholdt. 

Hovedkranplasser Permanente Hovedkranplassene planlegges beholdt i driftsfasen for 

bruk av kran ved behov samt for mellomlagring av større 

utstyr/komponenter. 

Hjelpekranplasser / 

crane pads 

Permanente Disse vil trengs ved evt. store utskiftinger i driftsfase, men 

planlegges helt eller delvis tildekt med jord etter 

monteringsfasen, som kan tas av igjen dersom behovet 

skulle oppstå. 

Boom support Midlertidige I utgangspunktet skal det søkes brukt midlertidige 

løsninger som ikke krever terrenginngrep, men grusputer 

kan bli nødvendig enkelte steder. Disse skal i såfall fjernes 

etter monteringsfasen. 

Vendehammere Midlertidige Trengs for god logistikk i turbinmonteringsfasen. Senere 

enkeltutskiftinger åpner for lengre rygging. Færrest mulig 

planlegges etablert, disse fjernes. 

Møteplasser Permanente / 

midlertidige 

Møteplasser trengs i anleggsfasen og under 

turbinmontasje for å kunne møtes med store kjøretøy. I 

driftsfasen er behovet størst på den mest trafikkerte 

strekningen inn til transformatorstasjonen. De resterende 

møteplassene vurderes fjernet, dersom det gir en 
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landskapsmessig forbedring. 

Massetak Midlertidige Mest mulig av masser tas i veilinje og oppstillingsplasser. 

Arealer utenfor skal tilbakeføres, med unntak for deler av 

første massetak for bruk til P-plass, bom etc.  

Riggområder Ett midlertidig, ett 

permanent 

Med bakgrunn i erfaring fra drift av andre vindkraftverk 

ønsker man å  beholde riggområdet ved første veikryss 

som et permanent opparbeidet areal. Se omtale i kapittel 

3.16.  

Radiomast Permanent Nødvendig hjelpeanlegg for å sikre kommunikasjon mellom 

vindparken og omverdenen i driftsfasen. 

Meteorologimaster 4 midlertidige, 2 

permanente 

Se omtale i kapittel 3.14. 

3.7 Veier  

3.7.1 Overordnet planlegging av internveier 

Under planleggingen av internveiene er det søkt å legge veiene slik at de skal være funksjonelle, trygge og 

kunne anlegges med begrensa inngrep. 

Det er søkt å legge veiene normalt på stigningene og inn mot terrengformasjonene, slik at utfall av 

skjæringer og fyllinger blir minst mulig og slik at veien får en god forankring. 

Myrområder er etterstreba hensyntatt i veiframføringa. Ved å ekskludere de to sørligste turbinene er det 

mest utfordrende området unngått i så måte. I den grad man ikke kan unngå myrområder i øvrige veilinjer, 

prøver man å ligge i utkanten av disse.  I videre detaljering er det viktig å ha et spesielt fokus på 

myrområdene. Der man krysser myr må det sørges for god vanngjennomstrømming gjennom rett plassert 

og tilstrekkelig med stikkrenner, slik at oppdemming eller uttørking av oppstrøms arealer ikke skjer. Der 

man står i fare for å punktere et myrområde må man sørge for at det etableres en plugg som forhindrer 

dette. 

Entreprenør vil i prosjekteringen av veier og kranoppstillingsplasser sikre et design som minimerer risiko 

knyttet til skader på liv og helse i anleggsfasen og gjennom vindparkens levetid. Som basis for 

prosjekteringen skal det benyttes Statens vegvesens Håndbok N200, samt N101 og V160 vedrørende sikring 

av veikanter. Det etableres rekkverk kun der det er fylling, og andre steder med eventuelle behov. 

Entreprenør må også vurdere aktuelle metoder for sikring av fjellet ved høye fjellskjæringer. Aktuelle 

metoder kan være fanggrøft, bolting eller bruk av nett. 

3.7.2 Veibredde og kurvatur 

Veibredden blir minimum 5,5 m for både atkomstvei og internvei (inklusive veiskuldre med full bæreevne), 

men med breddeutvidelser før og i alle svinger og kryss, samt i helninger over 4 %. Veibredden er 

nødvendig både i bygge- og driftsperioden grunnet store transporter ved montasje av vindturbinene i 

byggefasen, og mulige utskiftinger av vindturbinenes komponenter i driftsperioden. Total trasébredde (vei 

med skulder og grøfter) vil normalt være i underkant av 10 meter, større ved eventuelle store skjæringer og 

fyllinger. Tilstrekkelig område må ved behov ryddes og planeres på begge sider av veien for å ivareta krav til 

overheng. 
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Det er etterstrebet å styre unna minimumskurvatur og ta hensyn til omfattende behov for sveipareal som 

vil følge av små radier. 

3.7.3 Stigningsforhold  

Det er benyttet 12 % som maksimal stigning for de mest sentrale delene av veinettet, fra avkjøring ved Lille 

Nordhelle inn til første kryss ved avkjøring mot veilinje mot nord. Videre er det benyttet 14 % som 

maksimal stigning på øvrige hovedveilinjer. Unntaksvis er det benyttet stigninger på mellom 15 % og 17,5 % 

for adkomst til turbin 4, 5, 9 og 12. 

3.7.4 Uttegning av korridor 

For uttegning av korridor er det benyttet fyllingshelling 1:1,8, med unntak for linje Nord, der en sjekk 

verifiserer at et par større utslag kan hentes inn ved mindre endringer. Denne er tegnet ut med 

fyllingshelling 1:1,5. 

3.7.5 Veikryss og vendehamrer 

Veikryss vil, der det er mulig, anlegges som T-kryss og tilpasses slik at de også betjener funksjonen som 

snuplass. Turbinleverandør krever i utgangspunktet snuplasser med dimensjonene 5 x 35 m (pluss 

svingutvidelser) for vending uten lass, innenfor 200 meter fra hver enkelt kranoppstillingsplass som er 

lokalisert på enden av en vei. Vendehamrene er midlertidige og skal fjernes etter turbinmontasje.  

Fordi terrenget opp mot turbinpunktene er kupert, er avkjøringer i regelen lagt som splitt fra hovedlinjene. 

Stigning kan med det opprettholdes gjennom avkjøringene og man unngår de lange rettstrekkene som 

kryssområdene krever, og de store inngrepene som ville følge med i det kuperte terrenget.  

Vendehamrer er søkt lagt så tett på KOP som mulig, og det er kun prosjektert én vendehammer for hver 

veiarm. 

3.7.6 Tilkomst og justeringer av turbinplassering 

For to av turbinene vil man komme inn på kranoppstillingsplassen i feil retning, dette gjelder for turbinene 

1 og 14. 

Som standard har kranoppstillingsplassene turbinpunkt i enden av plassen. For tre av turbinene, turbin 2, 5 

og 14, er det nødvendig å benytte alternativt turbinpunkt, ned mot hjelpekranplassene. Dette for å få bedre 

og byggbare løsninger med tanke på veiføring og inngrepets størrelse. 

3.7.7 Møteplasser 

Det er angitt mulige møteplasser, basert på punkt der stigningsforholda er relativt slake (< 5%) og det er 

tilgjengelig rom mellom veglinje og eksisterende terreng. I tillegg regnes alle vendehamre som mulige 

møteplasser. Avstanden mellom de aktuelle møteplassene varierer, men ligger gjerne på ca. 400 m, med 

inntil 700 m avstand i områder der det er langt mellom de slakere partiene. Man må sørge for god logistikk 

slik at man unngår at turbintransport møtes. Møteplassen skal da benyttes av vanlig anleggstransport og vil 

ha en bredde på 3 m og en lengde på 36 m, der 26 m vil ha full bredde.   

3.7.8 Offentlig vei 

Turbiner (og trolig også transformator) vil bli fraktet med skip til kai (Kleven Brygge) ved Øye/Indrevika 

innerst i Fedafjorden, ved utløpet av elva Kvina. Derfra blir de fraktet med spesialkjøretøyer langs fv. 465 

gjennom kommunesenteret Liknes, videre langs fv. 461 til Austre Førland, og langs atkomstveien på 
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oppgradert kommunal vei mot Lille Nordhelle og videre på nybygd atkomstvei inn i vindkraftverket. Det kan 

bli aktuelt med utbedringer av enkelte partier mellom kai ved Øye/Indrevika og anleggsområdet. Siden 

deler av strekningen alt er utbedret i forbindelse med turbintransport til Tonstad vindkraftverk, blir dette 

trolig av mindre omfang.  

Det er gjennomført sporingsanalyse av kjøretøyspor for strekningen fra kai ved Øye/Indrevika og 

anleggsområdet. Basert på analysene er det etablert en foreløpig indikasjon på hvor man forventer behov 

for utbedring av offentlig veg. De punktene hvor det foreløpig forventes behov for vesentlige utbedringer 

er indikert i Figur 4. Disse utbedringene omfatter i hovedsak noe sprenging/utvidet bergskjæring, samt 

midlertidig fjerning av rekkverk og utvidet kjøreareal i kurver. 

Utover dette forventes behov for vegetasjonsrydding, midlertidig demontering av skilt og andre mindre 

tiltak på ulike steder. 

Hvor omfattende utbedringer som kreves langs offentlig veg vil bli avklart etter en grundig tilstandskontroll 

av veiene. Det faktiske omfanget vil også avhenge av valgt turbintype og endelig kjøretøykonfigurasjon for 

de ulike transportene. Tiltak vil ved behov bli avklart mot vei- og planmyndighetene. 

 



Kvinesheia vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 3 Beskrivelse av tiltaket 

 

10210685-RIM-RAP-MTA                                                                           19.11.2019 Side 28 av 81 

Figur 4. Foreløpig identifiserte punkter som forventes å kreve utbedring langs offentlig vei (markert med 
pil). Kommuneveien må oppgraderes i sin helhet (grønn og blå strek). 

3.7.9 Atkomstvei 

Atkomst fra fv. 461 blir via eksisterende kommunal vei, Sørhellevegen, fra Austre Førland inn til Lille 

Norhelle. Fra Lille Nordhelle vil det anlegges ny vei vestover inn til konsesjonsområdet og internveinettet. 

Atkomstveien skal brukes til atkomst og transport av materiell tilhørende vindturbiner og elektriske 

installasjoner. Også all annen transport av personell, betong og annet materiell vil foregå via atkomstveien. 

Atkomstveien vil ha en total lengde på ca. 4,1 km fordelt på: 

• Sørhellevegen fra Austre Førland til Lille Nordhelle, oppgradering av eksisterende vei: ca. 2,5 km 
totallengde 

• Ny vei fra Lille Nordhelle til første kryss i vindkraftverket: ca. 1,6 km 
  

Sørhellevegen er en kommunal grendevei fram til fastboende i området. Den er smal (typisk rundt 3 m) og 

går gjennom relativt ulendt terreng med mange bergskjæringer og noen myrstrekninger.  Veien har et 

betydelig utbedringsbehov for å komme opp til en akseptabel atkomstvei med minimum 5 m 

kjørebanebredde, tilstrekkelig bæreevne og plassbehov utenfor veibanen ved aktuell horisontalkurvatur.  

Utbedring av Sørhellevegen gjennomføres som en del av detaljplanen for Kvinesheia vindkraftverk og vil 

skje i samråd med kommunen og grunneiere og avklares mot vei- og planmyndigheter. Ved rydding av 

vegetasjon skal det foretas en vurdering av hva som kan settes igjen av hensyn til landskap, innsyn/veiens 

synlighet i landskapet og for å begrense erosjon. Håndtering og eventuell bruk av ryddet skog avklares i 

dialog med grunneiere. 

Konsesjonsvilkår vedrørende justeringer av trasé, Sørhelleveien 

I konsesjonen er det stilt eget vilkår (nr. 10) om justering av atkomstveien: 

• Konsesjonær skal, i samråd med Kvinesdal kommune og berørte grunneiere, foreta justeringer av 

trasé for atkomstvei på strekningen ved eiendommen til Inger Lise Åmot Treland og Frank Treland. 

Kart over ny veitrasé skal fremmes som en del av detaljplanen, jf. vilkår nr. 4. 

Vilkår nr. 10 i konsesjonen har blitt fulgt opp gjennom befaring på stedet, sporingsanalyse og vurdering av 
trasé samt oppgraderingsbehov. Ved den aktuelle strekningen går atkomstveien relativt nær bebyggelse og 
tomteareal som er i bruk ved gnr/bnr 49/68. I denne forbindelse har det tidligere vært vist en alternativ 
løsning med flytting av veien til motsatt side (sørsida) av tjern +296 moh. En nærmere beskrivelse av 
Statkrafts håndtering av dette konsesjonsvilkåret finnes i vedlegg 7. 
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Figur 5. Eksisterende trasé Sørhelleveien forbi gnr./bnr. 49/68. 

 

Figur 6. Vurdert alternativ trasé sør for tjernet, Sørhelleveien forbi gnr./bnr. 49/68. 

3.7.10 Internveier samt vei til nettilknytning 

Det interne veinettet i vindkraftverket fra første kryss vil få en samlet lengde på ca. 14 km.  

Veiene vil bli lagt så skånsomt som mulig i terrenget. Veien bygges opp av sprengt eller stedegen stein og 

avrettes med knust masse. Detaljplanen angir mulige områder for uttak av masser i konsesjonsområdet og 

langs atkomstveien. Eventuelle skjæringer vil i størst mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette 

er naturlig bli dekket med stedlige løsmasser (jord og torv) og revegetert. 

Det vil være behov for en forutgående skogrydding for anlegging av deler av internveinettet. Ved rydding av 

vegetasjon skal det foretas en vurdering av hva som kan settes igjen av hensyn til landskap, innsyn/veiens 

synlighet i landskapet og for å begrense erosjon. Håndtering og eventuell bruk av ryddet skog avklares i 

dialog med grunneiere. 

Det vil etableres vei videre fra den ytterste turbinen nord for Busundvatnet til punkt for nettilknytning på 

Agder Energi Nett sin eksisterende 110 kV luftlinje, vest for konsesjonsområdet. Denne veien vil få en 

lengde på ca. 0,6 km og i hovedsak dimensjoneres etter samme standard som øvrige internveier og i dialog 
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med Agder Energi Nett. Veien vil tilrettelegges for transport ifm. Agder Energi Nett sin bygging og drift av et 

planlagt nytt koblingsanlegg ved eksisterende 110 kV luftlinje. Anleggskonsesjon for selve koblingsanlegget 

søkes av Agder Energi Nett separat. 

Konsesjonsområdet er iht. vilkår redusert slik at 110 kV kraftledning danner plangrense i vest. Det er 

beholdt/tatt inn et mindre areal på ca. 14 dekar vest for kraftledningen for framføring av nettilknytning til 

AENs koblingsanlegg. Dette er begrunnet med at framføring av jordkabel med tilhørende adkomstvei til 

AENs koblingsanlegg vil gi vesentlig større terrenginngrep dersom den legges øst for kraftledningen. 

Se for øvrig kapittel 6 Terrenginngrep og istandsetting, og Håndbok for terrenginngrep og 

landskapstilpasning for Kvinesheia vindkraftverk i vedlegg. 

3.7.11 Bruk av atkomstveier og internveier 

I anleggskonsesjonen er det satt vilkår (nr. 11) om bruk av veiene:  

• Konsesjonær skal stenge atkomstvei og internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal 

avklare bruk av veiene ut over eget behov med Kvinesdal og Lyngdal kommuner og representanter 

for grunneiere/rettighetshavere. Dersom det ikke oppnås enighet om bruk av veiene skal 

konsesjonær legge fram saken til avgjørelse hos NVE. 

I anleggsfasen vil ny del av atkomstveien fra Sørhellevegen av sikkerhetshensyn være stengt med bom. Det 

vil bli adgangskontroll ved atkomstveien i regi av byggeleder. Bommen vil være stengt etter arbeidstidas 

slutt. I driftsfasen vil atkomstveien normalt være stengt med bom etter avkjøring til ny adkomstvei fra Lille 

Nordhelle. 

3.8 Masseuttak 

Masseuttak/sideuttak er lagt til hensiktsmessige steder langs veiene der linjefremføring uansett vil kreve 

større inngrep, slik at sumvirkningen vil best mulig og samla fotavtrykk blir minst mulig. De største 

masseuttakene vil som hovedregel bli i form av nødvendige uttak ved kranoppstillingsplassene. 

3.9 Turbiner 

Det installeres i alt 15 vindturbiner i vindkraftverket. Vindturbinene vil ha en nominell effekt på inntil 6 

MW, navhøyde inntil 110 m og rotordiameter på inntil 155 meter. Hver vindturbin har en innebygget 

transformator som hever spenningen fra maskinspenning til 33 kV.  

3.10 Oppstillingsplasser og fundamenter 

Vindturbinene blir satt sammen ved hvert montasjested ved bruk av mobile kraner. Ved hver vindturbin blir 

det opparbeidet oppstillingsplasser for kraner til bruk under montasjearbeidet. Hver oppstillingsplass 

består av en stor hovedkranplass og to til tre hjelpekranplasser. Detaljplankartet viser to hjelpekranplasser. 

Det er besluttet at det ikke skal anlegges bladefingers/ «bladfingre» for mellomlagring av turbinbladene 

ved hver oppstillingsplass, men benyttes et midlertidig lagrings- og klargjøringsområde på minimum 5 

dekar, som er lagt til et planlagt masseuttak ved profil 250 m fra avkjøringen ved Lille Nordhelle. Se 

nærmere om dette i kapittel 3.17. 

Mellom hjelpekranplassene og ut for den ytterste hjelpekranplassen blir det (om nødvendig) etablert 

midlertidige områder for «boom support» til den store bommen på hovedkrana. Endelig plassering og 

utforming av montasjeplassene blir gjort i samarbeid med vindturbinleverandør og landskapsarkitekt, og 

skal optimaliseres med sikte på å minimere inngrep.  
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Fundamentene til vindturbinene vil bli utført som fjellfundamenter med forankring i fjellet ved hjelp av 

forspente strekkstag, eller alternativt som gravitasjonsfundamenter (betongfundamenter) dersom 

fjellkvaliteten ikke er god nok for fjellfundamenter. Endelige fundamentløsninger vil bli bestemt etter at det 

er foretatt grunnundersøkelser på hver enkelt turbinposisjon. Fundamentene vil bli 

konstruert/dimensjonert i samarbeid med vindturbinleverandøren.  

  

Figur 7. Forenklet, skjematisk framstilling av en typisk kranoppstillingsplass. Det lys grå arealet med 
rom for hjelpekranplasser har en fleksibilitet i forhold til å kunne speiles om veibanen. Mindre 
tilleggsareal med ulik plassering kan forekomme, og det forventes en fleksibilitet med lokale 
tilpasninger. 

3.11 Transformatorstasjon, servicebygg og kabler 

I vindkraftverket skal det oppføres en transformatorstasjon med apparatanlegg, bryterfelt og øvrige 

tekniske høyspenningsanlegg. Transformatorstasjonen vil bli plassert ved Brukleiva, ca. en halv kilometer 

nord for Londalsvatn.  

Transformatorstasjonen i vindkraftverket vil bli bygget som et åpent anlegg bestående av: 

• Mellomspennings bryteranlegg for kabelradialene (33 kV)  

• Mellomspennings kontrollanlegg  

• 1 stk. 110  MVA transformator (omkoblbar 33/110 kV og 33/132 kV)  

• Høyspennings apparatanlegg for eksportkabel (110/132 kV)  

• Høyspennings kontrollanlegg  

• Stasjonsanlegg/hjelpeanlegg (dieselgenerator, lavspenningsinstallasjon for lys, varme, ventilasjon 

etc, batterianlegg, SCADA osv)  

 

Transformatorstasjonen blir bygget med utendørs apparatanlegg. Transformatoren vil iht. myndighetskrav 

stå i betongsjakt med konvensjonell oljegrop og anlegg for oljeutskilling. Det kombinerte drifts- og 

trafostasjonsbygget (ca. 500 m2) vil bli et bygg på betongfundament og av prefabrikkerte elementer av 

betong eller stål med stående bordkledning. Figur 8 viser eksempel på fasadetegning og de arkitektoniske 

prinsippene som legges til grunn for stasjonsbygget. 

Vedlegg 5 viser en foreløpig utomhusplan for stasjonsområdet. Avhengig av lokale terreng- og grunnforhold 

kan det bli mindre justeringer av plasseringen av transformatorstasjonen for å sikre en best mulig 

terrengtilpasning av denne. 
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Figur 8: Prinsipptegning for trafostasjonsbygg Kvinesheia. Endringer forventes i detaljprosjektering. 

Ved behov kan det også tilkomme en container med YPB-anlegg (Yaw Power Backup) fra turbinleverandør, 

som lokaliseres ved transformatorstasjonen. Denne inneholder en dieselgenerator med transformator, og 

ivaretar styringsbehov av turbinene ved et evt. utfall av strømnettet. Behovet for et slikt anlegg vil avhenge 

av valgt turbintype. 

Regionalnettet til Agder Energi Nett, som Kvinesheia vindkraftverk skal tilknyttes, driftes i dag på 110 kV. 

Det er sannsynlig at regionalnettet vil oppgraderes og senere driftes på 132 kV. Tranformatorstasjonen vil 

derfor tilrettelegges for spenningstransformering med både 33 kV/110kV og 33 kV/132 kV. 

Vindturbinene sammenkobles ved bruk av kabelradialer. Driftsspenning for det interne kabelnettet vil være 

33 kV. Internt kabelnett med jordkabler og signalkabler blir lagt i veigrøft langs/i veiskulder i henhold til 

gjeldende standarder og forskrift om elektriske forsyningsanlegg. 

Ved forgreininger i vei- og kabelnettet vil det bli plassert kabelskap der stikkveien tar av fra hovedvei. 

Skapene vil bli søkt plassert i terrenget på en måte som minimerer den visuelle tilstedeværelsen. 

3.12 Driftsbygg 

Det etableres et kombinert drifts- og trafostasjonsbygg  på ca. 500 m2 som oppføres ved 
transformatorstasjonen med gårdsplass/parkering og vannforsyning. Driftsdelen av bygget vil omfatte 
verksted/lager, kontor, oppholdsrom og garderobe med sanitæranlegg. 
 

På trafotomta vil det bli opparbeidet et areal for håndtering av atkomst, transporter og leveranser til 

anlegget. Dette arealet vil også bli benyttet som parkeringsplass for driftspersonell og besøkende. 

Det er i utgangspunktet planlagt å benytte lokal vannforsyning for driftsbygget, f.eks. ved boring etter 

grunnvann, lukket sanitæranlegg for sanitæravløpsvann og infiltrasjonsgrøft for gråvann. Andre løsninger vil 

bli håndtert iht. kommunale forskrifter, og ved behov omsøkes separat. 

3.13 Radiolinjemast 

Det trengs en permanent radiolinjemast nær drifts- og trafobygget for å ha backup-kommunikasjon ved et 

evt. brudd på fiberen med styringskommunikasjon inn/ut fra vindkraftverket. Radiolinjemasta er plassert på 

høyden rett sør for drifts- og trafobygget. Det skal bygges en enkel, ca. 3 m bred tilkomstvei fram til 

radiolinjemasta. Strømforsyning  etableres ved en jordkabel som forlegges i veien. Plassering og 

veifremføring fremgår av detaljplan. 
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Masta vil være inntil 42 m høy. Figur 9 viser en representativ eksempelmast med tilhørende driftshytte.  

 
Figur 9. Eksempel på en representativ radiolinjemast med tilhørende driftshytte. 

3.14 Meteorologimaster 

Det skal oppføres 2 permanente meteorologimaster i vindkraftverket for registrering av klimadata som 

vindforhold etc. og for oppfølging av produksjonsdata for vindkraftverket. Mastene vil få en høyde 

tilsvarende navhøyden til de valgte vindturbinene (110 meter). I tillegg til de permanente 

meteorologimastene vil det i anleggsfasen bli installert inntil 4 midlertidige meteorologimaster av samme 

størrelse. Disse monteres oppå utvalgte vindturbinfundamenter og demonteres når turbinen skal settes 

opp. De permanente mastene vil være i drift hele konsesjonsperioden, mens de midlertidige mastene tas 

ned etter ca. 6 måneder.  

Plassering av permanente og midlertidige master framgår av detaljplankart i vedlegg. Alle 

meteorologimaster barduneres i fire retninger á fem barduner. Barduner vil bli utstyrt med fugleavvisere. 

Til de permanente meteorologimastene vil det bygges en enkel ca. 3 m bred tilkomstvei fra veinettet i 

vindparken. Strømforsyning til de permanente mastene vil framføres som jordkabel forlagt i vei enten fra 

transformatorstasjonen eller nærmeste vindturbin. Inntil permanent strømforsyning er sikret kan det være 

aktuelt å bruke strømforsyning med dieselaggregat/solcelleanlegg. Slik midlertidig strømforsyning vil være 

nødvendig for hele måleperioden (ca. 6 mnd.) til de midlertidige mastene.  
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Figur 10. Masteskisse meteorologimast. De to omsøkte mastene i Kvinesheia vindkraftverk vil ha noe 
mindre dimensjoner enn masta som er vist i figuren. 

3.15 Nettilknytning 

Kvinesheia vindkraftverk skal tilknyttes regionalnettet i området som eies og driftes av Agder Energi Nett. 

Kraftverket skal tilknyttes eksisterende 110 kV luftlinje Øye – Lyngdal, som passerer like sør for 

konsesjonsområdet. Selve tilknytningspunktet er planlagt etablert i sørvestre hjørne av konsesjonsområdet, 

i nærheten av turbin nr. 11. Her vil Agder Energi Nett bygge og drifte et nytt koblingsanlegg for tilknytning 

av Kvinesheia vindkraftverk.  

Nettilknytning for Kvinesheia vindkraftverk blir anlagt ved hjelp av jordkabel fra vindkraftverkets interne 

tranformatorstasjon ved område Brukleiva, ca. en halv kilometer nord for Londalsvatnet. Jordkabelen vil 
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anlegges langs internvei sørvestover i retning turbin nr. 11, passere nordsida av denne og videre et kort 

strekk (ca. 0,6 km) langs egen atkomstvei ut til tilknytningspunktet. Denne atkomstveien vil tilrettelegges 

for både bygging og drift av Agder Energi Nett sitt planlagte koblingsanlegg. 

Agder Energi Nett vil søke anleggskonsesjon for et nytt koblingsanlegg for tilknytning av Kvinesheia med 

installert effekt inntil 90 MW i henhold til Statkrafts søknad om økt installert effekt. Agder Energi Nett sin 

søknad vil sendes i forkant av eller samtidig med Statkrafts innsending av denne MTA og detaljplan.   

3.16 Riggområder 

I startfasen vil en anleggsrigg bli plassert midlertidig på innmark like nord for start ny vei ved Lille 

Nordhelle. Matjorda skal ivaretas slik at området etter bruk går tilbake til vanlig landbruksdrift.  

Når veibyggingen er kommet forbi første veikryss, vil anleggsriggen bli flyttet til et opparbeidet areal i/ved 

krysset. Dette blir riggområde ut anleggsfasen.  

Med bakgrunn i erfaring fra drift av andre vindkraftverk ønsker man å  beholde riggområdet ved første 

veikryss som et permanent opparbeidet areal. Erfaringsmessig er det behov for et slikt areal til ulike 

driftsaktiviteter. Dette kan være midlertidig plassering av kraner, større komponenter, brakkerigg etc. som 

det er hensiktsmessig å ha på en felles plass og ikke ved den enkelte oppstillingsplass ved vindturbinene. 

Dette permanente arealet vil, som annen permanent arealbruk i vindkraftverket, bli istandsatt i tråd med 

prinsippene i Landskapshåndboka. 

3.17 Lagrings- og klargjøringsområde for turbiner, offentlig parkeringsplass, bom 

Det første massetaket langs ny atkomstvei skal midlertidig benyttes som lagrings- og klargjøringsområde for 

turbindeler. For dette trengs et areal på minst 5 dekar.  

Når vingelageret settes i stand vil utbygger legge til rette for offentlig parkering på en mindre del av 

vingelageret. Denne parkeringsplassen vil dras mot sør, inn mot terreng som vil bli beholdt som buffer mot 

ei hytte i sør. I vestenden av parkeringsplassen skal det anlegges en bom inn til vindparken. 
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4 Transport 

4.1 Koordinering 

Transportarbeidet ved tilkjøring av materiell og bygging av vindkraftverket vil under anleggsperioden være 

svært omfattende, både utenfor og innenfor konsesjonsområdet. Transporten mellom kaia (Kleven Brygge) 

ved Øye/Indrevika og vindkraftverket vil følge fylkesvei 465 og 461 samt kommunevei mot Lille Nordhelle 

før den fortsetter på atkomst- og internveinettet i vindkraftverket. Transportarbeidet på offentlig vei må 

planlegges slik at sikkerhet og lokalsamfunnets transportbehov blir godt ivaretatt. God dialog med berørte 

parter og gode rutiner for varsling vil være nødvendig for en best mulig trafikkavvikling. 

Transportruta framgår av figur Figur 11. 

Anleggstrafikken vil bli koordinert med følgende interessenter: 

• veimyndighetene (Statens vegvesen og/eller fylkeskommunen) 

• kommunen 

• politiet 

• lokale transportaktører 

• grunneierne 

• Agder Energi Nett AS 

• andre større utbyggingsaktører 

4.2 Transportplaner 

Det vil bli utarbeidet egen transportplan for vindturbinene. Ivaretakelse av trafikksikkerhet og støy vil inngå 

som premiss i denne planen.  

Motorferdsel i utmark i forbindelse med anleggsarbeidet krever som hovedregel ikke særskilt offentlig 

tillatelse, se kap. 1.4.  

Alle planer for transport skal på forespørsel kunne forevises for NVE. 

4.2.1 Transport av turbiner 

Turbinleverandør er ansvarlig for å utarbeide transportplan og skal oversende denne til utbygger til 

godkjenning.  

Vindturbinene vil bli transportert med båt fra leverandør til kai (Kleven Brygge) i Øye/Indrevika. Her kan det 

bli behov for mellomlagring av turbinkomponenter i monteringsperioden. Området er ansett som egnet for 

dette. Turbindelene vil bli transportert med spesialkjøretøyer fram til vindkraftverket. En regner med ca. 10 

transporter per vindturbin. 

Turbinleverandør er ansvarlig for all transport av turbiner og utstyr fra fabrikk og til planområdet. 

Turbinleverandøren skal sørge for at all transport foregår så skånsomt som mulig for å hindre unødig skade 

og slitasje på veier og nærmiljø.  

Transporten av turbiner vil medføre noe ulemper for innbyggerne i form av midlertidige begrensninger for 

annen trafikk på offentlig vei. Ulempene skal reduseres til et minimum, gjennom valg av tidspunkt for 

transport og samarbeid med lokalt politi. 
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Figur 11. Transportvei til Kvinesheia vindkraftverk. 
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Turbinleverandør er ansvarlig for evt. midlertidige endringer av veiutstyr (skilt, rekkverk o.l.), og skal avklare 

dette med ansvarlig veimyndighet dersom slike tiltak blir nødvendige.  

Turbinleverandør er ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser fra veimyndighet og eventuelt 

assistanse fra lokalt politi i forbindelse med transport av store laster på offentlig vei.  

4.3 Transport for nettilknytning 

Transport av materiell mv. for etablering av nettilknytningen vil gjennomføres av Agder Energi Nett iht. 

konsesjon for nytt koblingsanlegg for Kvinesheia vindkraftverk. Transporten vil benytte samme adkomstvei 

– og internvei som for vindkraftverket. Dette vil kreve tett dialog og koordinering mellom Statkraft og Agder 

Energi Nett både i planlegging og gjennom byggefasen for vindkraftverket og koblingsanlegget. 

4.4 Oppfølging og tiltak i anleggsfasen 

Tabell 9: Tiltak transport. 

 Tiltak  Ansvarlig Frist 

Utarbeidelse av transportplan turbinleveranser, 
avklaring veimyndighet, tillatelser, eventuell deltakelse 
fra politiet. 

Turbinleverandør I god tid før 
levering av 
turbindeler. 

Aksept/godkjenning av transportplaner, om ønskelig 
oversendelse til NVE til orientering 

Utbygger I god tid før 
transportarbeidene 

Avklaring av behov for og gjennomføring av større 
utbedringer på eksisterende offentlig og privat vei 

Utbygger/Entreprenør I god tid før 
leveranser 

Adgangskontroll anleggsfasen Entreprenør Fra anleggsstart, 
løpende 

Koordinering veimyndighet, kommune, lokale 
transportører m.fl. 

Utbygger I god tid før 
transportarbeidene 

Varsling og pro-aktiv informasjon Utbygger/Turbin-
leverandør 

I god tid før 
transportarbeidene 
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5 Endrete virkninger for miljø og samfunn 

5.1 Bakgrunn 

Det framgår av NVEs veileder 1-2016 at nye endringer fra konsesjon må vurderes med tanke på 

konsekvenser for miljø og samfunn. Det er kun fagtema der endelig utbyggingsløsning gir endrede 

virkninger fra tidligere utredninger som må omtales nærmere.  

Som tidligere nevnt er denne MTA innsendt sammen med en søknad om konsesjonsendringer og en 

separat konsekvensvurdering av disse som også ser hen til endelig utbyggingsløsning slik den framgår i 

denne MTA med detaljplan, inklusive kartvedlegg. Denne MTA legger til grunn at konsesjonsendringene 

godkjennes. Hovedtema for dette kapitlet blir derfor omtale av de kartmessige detaljeringer som gjennom 

godkjenningen av MTA erstatter utbyggingsløsningen («eksempelutlegget») slik den til nå har framstått i 

søknad og konsesjon med kartvedlegg. Det vises til tabell 7 foran for en opplisting av disse. Innholdet vil 

være spredd på flere tema i den oppdaterte konsekvensutredningen. 

5.2 Flytting av turbiner og veilinjer 

Både samfunnsmessig og fra utbyggers side er det ønskelig med en optimal og mest mulig moderne 

utbygging. Dette gjenspeiles bl.a. i at konsesjonen for Kvinesheia vindkraftverk ikke spesifiserer antall eller 

størrelse på vindturbinene, men kun angir samlet installert effekt. 

Endringen fra 25 (26 minus 1 tatt ut av OED) til 15 turbiner og valgt utplassering av disse har gitt et mer 

konsentrert vindkraftverk som bl.a. ikke lenger tar i bruk sørøst hjørne samt Storhei. Utlegg av 

kranoppstillingsplasser, veienes inngang på disse og øvrig veinett er optimalisert av landskapsarkitekt. 

Totalt berørt areal blir omtrent som anslått i konsesjonssøknaden, i området 300 dekar (se nærmere 

omtale i den oppdaterte konsekvensutredningen).  

Det nye vei- og turbinutlegget er på bakken en positiv endring (noe mindre negativ konsekvens) for 

berøring med stedfestete natur- og kulturminneverdier, og gir også en noe mindre reduksjon i INON. For 

nærmere omtale av endringen i turbinstørrelse vises det til den oppdaterte konsekvensutredningen samt 

kapitlene om naturmangfold og støy/skyggekast i MTA. Kraftledningen fra transformatorstasjonen er 

erstattet med jordkabel, noe som har gitt en relativt kort veiforlengelse fra nordvestre turbin fram til 

nettilknytningspunktet. Noe økt inngrep i marka i form av vei/kabelgrøft vurderes som mer enn oppveid av 

at nettilknytningen ikke lenger vil utgjøre noen kollisjonsfare for fugl. 

5.3 Massetak 

MTA med detaljplan angir 9 aktuelle områder for massetak. Plasseringene er utvalgt av landskapsarkitekt 

med tanke på en minst mulig negativ effekt på landskap og naturverdier etter lukking og tilbakeføring.  Ut 

over at omfanget blir en del større enn det som var anslått i konsesjonssøknaden, forventes ikke denne 

endringen å medføre vesentlige endrete virkninger for miljø og samfunn. 

5.4 Radiolinjemast 

Dette er et påkrevd hjelpeanlegg som ikke er omtalt i den opprinnelige konsesjonssøknaden. 

Radiolinjemasta vil medføre en ekstra veiutløsning i tillegg til selve masta (som til forveksling framstår som 

ei mobilmast med «driftshytte»). Ut over å øke påvirket areal forventes ikke den relativt lille 

radiolinjemasta uten barduner å få særlige negative effekter for miljø og samfunn. 
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5.5 Meteorologimaster 

Det planlegges 4 midlertidige master i ca. 6 måneder oppå turbinfundamenter, og 2 permanente master i 

hele driftsfasen et stykke fra nærmeste turbin og internvei. Alle 110 m høye (navhøyde) med en rekke 

barduner i fire retninger. De midlertidige mastene vil ha små konsekvenser, det vil bli noen midlertidige 

bardunfester i fjell (evt. midlertidig utplasserte lodd) samt en kortvarig, økt kollisjonsfare for fugl. De 

permanente mastene vil medføre en ekstra veiutløsning, den ene riktignok delvis kombinert med veien til 

radiolinjemasta, samt permanente bardunfester i fjell evt. nedgravde jordanker/labanker. Bardunene vil 

også gi en varig økning i kollisjonsfaren for fugl i området. Visuelt vil mastene erfaringsmessig framstå som 

lite synlige etter at vindturbinene er montert. 

5.6 Trafotomt flyttet 

Flytting av tomt for drifts- og transformatorbygg med utendørsanlegg medfører ingen vesentlige endringer. 

Berørt areal endres ikke, ut over at endringen vil gi en kortere nettilknytning og derav kortere kabelgrøft. 

5.7 Riggområder 

Det planlegges to riggområder, et midlertidig på innmark og et som omsøkes som permanent ved første 

kryss i vindkraftverket. Med god ivaretakelse og tilbakeføring av jordsmonnet på innmarka vil ikke det 

midlertidige området få varige konsekvenser. Grunneier vil få leieinntekter. Det omsøkt permanente 

riggområdet vil medføre et økt, varig berørt areal i vindkraftverket.  

5.8 Vingelager 

Vingelager er en midlertidig arealbruk som ikke er omtalt i den opprinnelige konsesjonssøknaden. Ved å 

kombinere dette med et allerede planlagt massetak, hvor deler av arealet også skal beholdes til permanent 

P-plass for offentligheten, vil ikke vingelageret i seg selv tilføre noen effekt for miljø og samfunn. 

5.9 Justert konsesjonsområde 

Utbygger ønsker å redusere konsesjonsområdet mot sørøst siden det ikke lenger planlegges noen 

utbygging her. Ut over å gi et mer korrekt bilde av utbyggingsområdet, vil endringen ellers medføre at noen 

eiendommer og grunneiere ikke lenger er berørt av konsesjonen og da heller ikke vil motta leieinntekter fra 

vindkraftverket. Ønsket utvidelse i nordvest pga. nettilknytningen er marginal og berører ikke nye 

grunneiere. 

5.10 Lysmerking av vindturbiner 

Avslutningsvis i dette kapitlet skal det knyttes noen kommentarer til lysmerking av vindturbiner. Lysmerking 

skjer iht. forskriftskrav og er således ikke noe som direkte godkjennes eller påvirkes av godkjenning av MTA. 

I henhold til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder gjelder følgende: 

• Vindturbiner skal merkes med farge og hinderlys. Hver merkepliktig vindturbin skal ha to hinderlys, 

plassert på toppen av nacellen. 

• For vindturbiner som utgjør en vindpark, kan Luftfartstilsynet godkjenne at kun vindturbinene som 

utgjør vindparkens perimeter merkes, dersom den individuelle avstanden mellom merkede 

vindturbiner ikke er større enn at hensynet til flysikkerheten ivaretas. Luftfartstilsynet kan fastsette 

at også sentrum eller høyeste vindturbin i vindparken skal merkes. Dersom det benyttes blinkende 

hinderlys i en vindpark skal disse blinke samtidig. 
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Nøyaktig hvor mange og hvilke turbiner som skal merkes for Kvinesheia vil fastsettes gjennom videre dialog 

med Luftfartstilsynet. Basert på tidligere erfaringer vil det trolig bli 7 til 8 turbiner som merkes med 

hinderlys. 

Det er i stor grad turbinenes totalhøyde som avgjør hvilken type lysmerking som kreves. I henhold til den 

ovennevnte forskriften gjelder følgende: 

• Turbiner med totalhøyde under 150 meter skal merkes med mellomintensitets hinderlys type B 

eller C (rødt lys, fast eller blinkende, 2000 candela +/- 25%).  

• Turbiner med totalhøyde over 150 meter skal merkes med høyintensitets hinderlys type B (hvitt lys, 

blinkende, 2000-100 000 candela +/- 25% avhengig av bakgrunnsbelysning). 

For Kvinesheia ble det opprinnelig søkt konsesjon for turbiner med totalhøyde inntil 175 meter. I ny 

utbyggingsløsning søkes det om totalhøyde inntil 187,5 meter, noe som også er lagt til grunn for oppdatert 

visualisering i tilleggsutredningen vedlagt denne MTA. Begge disse alternativene utløser ifølge forskriften 

krav til høyintensitets hinderlys type B. 

I opprinnelig konsekvensutredning for Kvinesheia ble det imidlertid lagt til grunn en eksempelturbin med 

totalhøyde 127 meter. I henhold til forskriften ville en slik turbin utløse lavere krav til lysmerking 

(mellomintensitets hinderlys type B eller C) enn nåværende utbyggingsløsning.  

Faktiske konsekvenser tilknyttet økt krav til lysmerking avhenger av flere forhold og er generelt utfordrende 

å vurdere. På generelt grunnlag kan det imidlertid slås fast at nåværende utbyggingsløsning vil ha strengere 

krav til lysmerking enn eksempelløsningen fra 2010. Det forventes at dette vil medføre økt lysforurensing 

fra vindkraftverket, særlig for de lokasjoner som har direkte innsyn til turbinene. 

5.11 Konklusjon 

Valgt utbyggingsløsning vurderes på denne bakgrunn å medføre små endringer sammenlignet med 

opprinnelig omsøkt og konsesjonsgitt løsning. For de som bor rundt anlegget vil redusert antall og økt 

størrelse på turbinene utgjøre de største forskjellene. Det presiseres at det fortsatt vil komme detaljeringer 

og mindre endringer fra detaljplankart i vedlegg, siden denne MTA hva gjelder anlegget på fjellet er basert 

på utbyggers detaljprosjektering av veier og plasser. Det er ønskelig med en viss frihetsgrad for videre 

optimalisering for totalentreprenør, innenfor de rammer som settes av NVE gjennom godkjenning av MTA 

med fastsetting av vilkår samt dialog og tilsyn i anleggsfasen.  
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6 Terrenginngrep og istandsetting 

Som et supplement til MTA-planen er det utarbeidet en «Håndbok for terrenginngrep og 

landskapstilpasning for Kvinesheia vindkraftverk» (se vedlegg), som beskriver hvordan terrenginngrepene 

skal utformes for å få en best mulig tilpasning til landskapet. 

6.1 Plan- og prosjekteringsfase 

Planlegging og prosjektering skjer med deltakelse av landskapsarkitekt. Dette med sikte på å oppnå en best 

mulig landskapstilpasning av inngrepene. Håndboka skal i denne fasen vært et verktøy for 

planmedarbeiderne for å søke landskapsmessig optimale løsninger for utformingen, ved å gjøre valg som 

samsvarer med intensjonene i håndboka.  

6.2 Veiledning i byggefase 

Entreprenør plikter å gjøre seg kjent med innholdet i håndboka, med en målsetning om at de som arbeider 

med og på anlegget skal få et eierskap til planene og motiveres til å utføre jobben slik at inngrep minimeres 

og anlegget får en best mulig landskapstilpasning.  

Håndboka skal alltid være for hånden hos byggeleder og tilgjengelig på alle byggemøter, og skal følges 

dersom det oppstår spørsmål om utførelse hva gjelder terrengbehandling. 

Utbygger skal avholde et kurs for relevant personell hos Entreprenør der det redegjøres for de sentrale 

prinsippene i håndboken.   

6.3 Styringsdokument i byggefase 

Håndboka er et overordnet styringsdokument. Ønsker man å fravike retningslinjer gitt i håndboka, eller det 

påvises at disse er fraveket, skal dette behandles som annen avviksrapportering. Ved avviksbehandlingen 

skal Utbyggers MTA-koordinator rådspørres. Utbygger eller Utbyggers representant er ansvarlig for at det 

settes av nok tid til å behandle slike avvik på en tilfredsstillende måte. 

Utbygger skal ha en MTA-koordinator tilknyttet prosjektet gjennom hele byggefasen. Landskap og 

miljøhensyn skal være en standardpost på alle byggemøter for å opprettholde bevisstheten rundt dette 

temaet. Utbyggers MTA-koordinator deltar på byggemøter, skal rutinemessig få tilsendt alle 

byggemøtereferater, og skal ha løpende kontakt med Entreprenør. 

Under anleggsarbeidet vil det kunne komme opp forslag til forbedra alternativer til de løsninger som er 

planlagt. Det vil bli etablert rutiner som skal sikre at forslag til planendringer som forbedrer 

terrengbehandling og landskapstilpasning får en rask behandling og avklaring, og eventuelt 

implementering. 

6.4 Avgrensing av anleggsområdet 

På detaljplankart i MTA inngår ei arealbruksgrense og ei inngrepsgrense.  

Arealbruksgrensa angir et spillerom for justering av detaljprosjekterte løsninger, eksempelvis slik at ei 

veilinje kan flyttes sidelengs for å gi en bedre terrengtilpasning, uten at NVE må forelegges endrete 

tegninger for forhåndsgodkjenning. Arealbruksgrensa settes i utgangspunktet 50 m ut til hver side for 

senterlinje vei, og utvides for koblingsstasjon, massetak mv. Evt. behov for å gå utenfor arealbruksgrensa 

forelegges NVE for forhåndsgodkjenning. Om man under detaljprosjektering eller bygging ser at dette er 

fordelaktig ut fra miljø og/ eller landskapshensyn er det ønskelig å framlegge justerte planer for NVE. 
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Inngrepsgrensa ligger innenfor arealbruksgrensa. Det er denne maskinførerne skal forholde seg til. 

Inngrepsgrensa angir grense for reell arealbruk og ligger få meter (som hovedregel inntil 10 m, fastsettes i 

dialog mellom Utbygger og Entreprenør) utenfor ytterkant av skjæringer og fyllinger, alternativt grøftekant 

der den ligger ytterst. Et visst rom er nødvendig for mellomlagring av masser, atkomst til fyllingsfot mv. 

Inngrepsgrensa skal ved en sideveis justering av veilinja flyttes sammen med denne, tilpasset endrete 

skjæringer/fyllinger. Hverken permanente eller midlertidige inngrep skal foregå utenfor inngrepsgrensa. 

Inngrepsgrensa skal gi rom for alle planlagte inngrep som er en del av anlegget, eksempelvis rigg, 

parkeringsplasser, lagringsplasser, deponier, massetak etc.  

Særlige miljøverdier hensyntas ved at arealbruksgrense og inngrepsgrense ikke går inn i disse, evt. berører 

dem på en fastsatt/låst måte. Der anlegg går nær inntil miljøverdier, kan arealbruksgrense og 

inngrepsgrense være sammenfallende. Inngrepsgrensa merkes i felt som minimum der den går nær særlige 

miljøverdier, eksempelvis kulturminner og kantsoner langs vassdrag, men ellers kan elektronisk grense 

brukes. Eksisterende vegetasjon som skal tas vare på innenfor inngrepsgrensene skal tydelig merkes i felt.  

Utbygger har ansvar for å sørge for merking av disse grensene. Entreprenøren vil ha ansvar for overvåking 

av at grensene overholdes. Fortrinnsvis vil overvåkning skje gjennom programmering av GPS i maskiner, 

eller ved merking med enkle midler, slik at det ikke påfører landskapet unødvendige inngrep. 

6.5 Massetak 

Det er i detaljplan angitt mulige massetak i planområdet for uttak av grus- og fjellmasser. En detaljert plan 

for omfang, utforming og istandsetting av massetak må utarbeides av entreprenør og godkjennes av NVE 

før disse kan tas i bruk. En slik plan vil typisk inneholde en beskrivelse av landskapet med beliggenhet og 

eksponering, plan, snitt og profil, der virkningen av inngrepene med tilpassing til terreng synliggjøres. Det 

er også vesentlig å beskrive størrelse på arealet som tas i bruk og volumet på massene man ser for seg å ta 

ut. 

Masser som blir tatt ut i forbindelse med bygging av veier, oppstillingsplasser og turbinfundamenter i 

vindkraftverket vil bli benyttet som fyllingsmasse så langt det er mulig. For å minimere tilkjøring eller 

bortkjøring av masse vil en tilstrebe mest mulig massebalanse ved utbyggingen.  

Eventuelt behov for masser utover det som tas fra framføringen av anlegget og massetak godkjent av NVE 

er tenkt løst ved innkjøp fra massetak andre steder som er godkjent etter plan- og bygningsloven, og 

således underlagt kommunalt tilsyn. Ved bruk av løsmasser fra massetak utenfor konsesjonsområdet skal 

aktuelt massetak være kontrollert for fremmede arter av kompetent person for å unngå spredning til 

anleggsområdet. 

6.6 Arrondering 

Utbyggers MTA-koordinator gir råd om overganger mellom anlegg og terreng i ulike områder. Utlegging av 

jord/vekstmedium skal ikke skje før et referanseområde er ferdigarrondert og felles befaring med 

representanter for byggherre, entreprenør og miljøkoordinator er foretatt og arrondering er godkjent. For 

større tiltak, som masseuttak, mellomlagringsplasser og lignende skal tilsvarende befaring alltid 

gjennomføres før jord/vekstmasser legges ut. 

6.7 Bygging av vei og grøfter 

Topografi og geologi vil ha stor betydning for veiføring og for omfanget av skjæringer og fyllinger. I 

sidebratt terreng vil fyllinger gi stort utslag og skjæringer kan av denne grunn vil være å foretrekke. 

Erstattes eventuell fylling med mur vil det gi om lag samme inngrepsstørrelse som ved kun skjæring, men 
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da med et mer opparbeidet og bedre visuelt utrykk. Tosidige skjæringer kan i spesielle tilfeller gi en god 

sikring mot utforkjøringer.  

Det må etableres tilstrekkelig med grøfter og stikkrenner til at vann kan bli tatt hånd om på en forsvarlig 

måte. Vannets løp i naturlige vassdrag skal sikres slik at vann inn i anlegget ledes ut i samme vassdrag uten 

unødige hindringer eller overføring til annet vassdrag (ved evt. behov for å avvike dette skal NVE kontaktes 

for vurdering opp mot vannressursloven). Grøfter og stikkrenner må også hensynta jordbrukets 

eksisterende dreneringsgrøfter. Stikkrenner og grøfter må dimensjoneres etter «maksimal vannføring», og 

skal tilstrebes utplassert tidlig i byggefasen for å minimere oppdemming, utvasking, tørrlegging, nye løp mv.  

6.8 Vegetasjonsetablering 

Vegetasjonsetablering i anleggsområdet etter byggefasen skal foregå etter prinsippet om naturlig 

revegetering, men kan innenfor de oppdyrka områdene revegeteres (tilsås) av de samme artene som 

tidligere. For å få et godt resultat må det tilrettelegges for dette allerede tidlig i byggefasen. Dersom det er 

løsmasser i veilinja, skal disse legges til side før veien sprenges eller graves ut. Vekstmassene (markdekket 

og avdekkingsmasser), lagres som hovedregel i egne ranker og skal benyttes til overdekking av skjæringer 

og fyllinger slik at vegetasjonsdekket raskt etableres igjen. 

Ettersom anleggsarbeidene berører både dyrket mark og verdifulle naturtyper, er det nødvendig med et 

skarpt skille mellom jord fra innmark og utmark for å forhindre spredning av jordbruksrelaterte arter til 

kystlynghei og kystmyr. De fremmede artene parkslirekne og fagerfredløs er registrert i veikanten langs 

kommuneveien, jf. Naturbase. Det er viktig at toppmasser ikke flyttes fra kommuneveien og opp langs ny 

atkomstvei. 

To år etter ferdigstillelse skal det foretas en gjennomgang av anlegget for å se om vegetasjonsetableringen 

må følges opp og rettes på (mangelfull eller feilaktig vegetasjonsutvikling osv.). Hvis det fortsatt er mangler 

ett år senere, må disse også rettes opp. 

6.9 Oppfølging i anleggs- og driftsfasen 

Tabellen under gir en oversikt over påkrevde tiltak i anleggs- og driftsfasen. 

Tabell 10: Tiltak terrenginngrep og istandsetting 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med 
deltakelse av landskapsarkitekt 

Entreprenør 

Utbygger 

Løpende 

Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen Entreprenør Løpende 

Oppfølging i byggetid - byggemøter og felt, med 
utpekt miljøfaglig rådgiver 

Utbygger I hele anleggsfasen 

Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på 
terrenginngrepene (skjæringer, fyllinger, vassdrag, 
særlige verdier) med bistand fra miljø- og/ eller 
landskapsfaglig rådgiver 

Utbygger Byggetegninger 

Innhente forhåndsgodkjenning fra NVE ved behov for 
å gå utenfor arealbruksgrensa 

Utbygger Før bygging av aktuell 
vei-/anleggsdel 

Planlegge og gjennomføre kurs for entreprenør ved 
bruk av håndbok for terrenginngrep og 
landskapstilpasning 

Utbygger Før anleggsstart/ 

Løpende 
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Definere ytre inngrepsgrense,  
og legge den inn på elektroniske kart 

Utbygger/Entreprenør Før anleggsstart 

Vurdere mulighet for justering av planene, i terrenget, 
for optimalisert terrengtilpassing 

Entreprenør/Utbygger Løpende  

Entreprenør må ta ansvar for utforming av KOP ut fra 
de rammer om fleksibilitet og tilpasning som 
foreligger. Ønska justeringer ut fra lokale forhold skal 
fremgå av byggetegningene. 

Entreprenør/Turbinleverandør Løpende 

Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget Utbygger Løpende før ny 
anleggsaktivitet 

All mellomlagring skal skje på henvist plass.  Entreprenør Løpende 

Vekstmateriale er verdifullt og skal mellomlagres. Entreprenør Løpende 

Ved midlertidig bruk av areal skal underlaget 
beskyttes mot komprimering og slitasje. 

Entreprenør Løpende 

Kabelgrøfter må graves ut før sluttarrondering med 
tilbakelegging av vekstmasser. 

Entreprenør Løpende 

Kontroll av løsmassetak utenfor konsesjonsområdet 
for fremmede arter av miljøfaglig rådgiver. Unngå 
spredning av parkslirekne og fagerfredløs fra starten 
av atkomstveien. 

Utbygger 

Entreprenør 

Før bruk av eksterne 
løsmasser i prosjektet. 

Løpende 

Sprengsteinssøl skal primert unngås, sekundert 
fjernes. Der samling er vanskelig må ekstra tiltak for å 
hindre sprengsteinssøl vurderes. 

Entreprenør Løpende 

Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor 
anleggsområdet skal sikres. Overflatevann skal føres 
utenom eller gjennom anleggsområdet slik at det ikke 
oppstår erosjon, forurensning eller flomtopper i 
nedstrøms vassdrag. Vannhåndtering, også i en 
tidligfase, skal framgå av arbeidstegninger. Der det er 
stor fare for utvasking gjennom eller langs 
veitrau/anleggsområde skal det legges midlertidige 
anleggsrør eller permanent stikkrenne helt fra starten 
av. Disse må legges på riktig sted i riktig høyde. 
Jordbrukets grøfter mv. skal hensyntas og fortsatte 
funksjon opprettholdes. 

Entreprenør Løpende 

Planlagte stikkrenner gis en ID i arbeidstegninger slik 
at kontroll og oppfølging kan relateres entydig, ID kan 
bestå av veinr. + profilnr. eller et annet system som 
ikke endres i løpet av byggetida. Det må utføres 
kontroll av utlagte stikkrenner fortløpende for å sikre 
at de har riktig funksjon, dimensjon, utforming av inn- 
og utløp, plassering av dybde ift. eksisterende 
vannstreng/terreng, og dette skal dokumenteres i en 
sjekkliste/kvalitetskontroll. 

Entreprenør Ved 
utarbeiding/revisjon av 
arbeidstegninger 

Anleggsdeler skal generelt holdes i jordfarger eller 
andre nøytrale farger, eks. skal sterkt fargete innsider 
på stikkrenner unngås. Stikkrenner i plast skal være 
svarte utvendig og primært svarte innvendig, 
sekundært hvite. 

Entreprenør Ved innkjøp av 
anleggsdeler 

Stikkrenner skal ikke skråskjæres, men tverrkappes og Entreprenør Løpende 
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steinsettes ved inn- og utløp.  

Etablere framdriftsplan for istandsetting av landskap i 
etterkant av inngrep. 

Entreprenør Før anleggsstart 

Utforming/type av rekkverk skal vurderes i en 
tidligfase med tanke på landskapseffekt 

Entreprenør og utbygger Før oppsett av rekkverk 

Trær/busker som er tenkt bevart inntil anleggsdeler 
skal ikke skades, inklusive deres rotsystem, med 
maskiner eller ved mellomlagring av masser så langt 
dette er mulig. 

Entreprenør Løpende 

Prosjektering av bygg skal forholde seg til prosjektets 
arkitektoniske føringer, som gjengitt i Vedlegg 6. 

Entreprenør Byggetegninger 

Det skal skilles mellom toppjord og undergrunnsjord 
uegnet for revegetering ved avtaking, mellomlagring 
og utlegging av vekstmasser. Torvtuer skal tilstrebes 
ivaretatt og legges spredt med rotsida ned som 
spredningskilder for revegetering.  

Entreprenør Løpende 

Toppjord lagres slik at man unngår sprengstein i disse 
massene. 

Entreprenør Løpende 

Knekklinjer skal ikke forekomme, hverken langs vei, 
grøft eller skråning og større ensarta flater skal 
unngås 

  

Noe vekstjord/toppdekke skal mellomlagres til bruk 
på kritiske punkter i anlegget i sluttarronderingsfasen. 
Det må påregnes flytting av disse massene.  

Entreprenør Før utlegging av 
toppdekke 

Ved etablering av vegetasjon på steinfyllinger skal 
steinfraksjonen i øverste lag være tilstrekkelig 
finkornet til at vekstjord eller stedlig toppjord som 
legges oppå ikke drysser - eller vaskes ned i fyllingen. 
Fyllingen bør derfor bygges opp med en avtagende 
steinstørrelse/ kornstørrelse oppover i profilet.  

Entreprenør Før utlegging av 
toppdekke 

Vekstjord legges til inn mot vegbane for et mer 
forseggjort resultat og en bedre definering av 
vegkroppen, noe som er positivt i HMS perspektiv. 

Entreprenør Løpende 

Vendehamre er midlertidige og skal fjernes  Entreprenør Etter turbinmontering 

Vekstjord tilføres på hjelpekranplasser  Entreprenør Etter turbinmontering 

«Boom support» er midlertidig og skal fjernes. Det 
skal søkes å bruke midlertidige løsninger som ikke 
krever terrenginngrep, men grusputer kan bli 
nødvendig enkelte steder.  

Entreprenør Etter turbinmontering 

Møteplasser langs vei inn til transformatorstasjonen 
er permanente. De resterende møteplassene vurderes 
fjernet, dersom det gir en landskapsmessig 
forbedring. 

Utbygger/ 

Entreprenør 

Etter turbinmontering 

Vurdering av vegetasjonsetablering. Utbygger 2 år etter ferdigstillelse 

En detaljert plan for omfang, utforming og 
istandsetting av massetak må utarbeides av 
entreprenør og godkjennes av NVE. Landskapsfaglig 
bistand skal benyttes. 

Entreprenør Før avdekking og uttak 
starter 
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Utlegging av jord/vekstmedium skal ikke skje før et 
referanseområde er ferdigarrondert og felles befaring 
med representanter for byggherre, entreprenør og 
miljøkoordinator er foretatt og arrondering er 
godkjent. For større tiltak, som masseuttak, 
mellomlagringsplasser og lignende skal tilsvarende 
befaring alltid gjennomføres før jord/vekstmasser 
legges ut. 

Entreprenør / Utbygger Før utlegging av jord 
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7 Naturmangfold 

7.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

• Lynnebakken, T. 2009. Status for biologisk mangfold, Storheia, Kvinesdal. Kartlegging av naturtyper 
i forbindelse med planlagt vindkraftanlegg. Multiconsult AS Rapport 311832/2. 23 s. 

• Olsen, K./NOF Lista. 2009. Fugleregistreringer i planområdet for Storheia/Slettheia vindpark. Vår og 
høst 2009. Oppdragsrapport. 36 s. 

• Isdahl, T. og Simonsen, L. 2010. Kvinesheia vindpark (Storhei). Fagutredning Biologisk mangfold. Ask 
Rådgivning AS, Rapport nr. 09-139-5. 74 s. 

• Lie, A. 2013. Kvinesheia vindpark, Kvinesdal kommune. Klokkesøteundersøkelse, feltarbeid august 
september 2013. Agder naturmuseum og botaniske hage IKS, Notat. 10 s. 

• Røsberg, T.-A. 2019. Hubroundersøkelser Kvinesheia vkv. Multiconsult AS. Rapport. 9 s. 

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

• Sensitive artsdata: Kontakt med Fylkesmannen i Agder v/Per Ketil Omholt for kvalitetssikring av 
data som foreligger 

• Ny gjennomgang av Naturbase og Artskart per kartdato 

7.2 Områdebeskrivelse 
Området domineres av fattige myrer og skrinne, åpne lyngheier delvis bevokst med furu og bjørk. Det fins 

også furumoer og partier som er plantet til med gran der jordsmonnet er tykkere. I liene vokser lauvtrær, 

hovedsakelig bjørk, men også noe rogn og osp. Et fåtall eiketrær vokser i enkelte sør- og sørøsthellinger. 

Enkelte lier utmerker seg med frodigere vegetasjon som indikerer et relativt rikt jordsmonn. Store deler av 

området ble utsatt for skogbrann våren 2007, men denne ga små og lite varige endringer i vegetasjonen. 

Det finnes en rekke næringsfattige ferskvann av ulik størrelse i planområdet. Mange av de minste ligger i 

tilknytning til myrer og er gradvis i ferd med å gro igjen, men det finnes også en del større vann. 

Berggrunnen i området er fattig. Den består hovedsakelig av diorittisk til granittisk gneis og granitt. Det er 

sparsomt med løsmasser, men innimellom partier med bart fjell finnes et tynt morenedekke. 

Området har kystklima med en årsnedbør på ca. 1800-2000 mm. Området ligger i boreonemoral og 

sørboreal vegetasjonssone. 

7.3 Planteliv, naturtyper 
Det er ikke avgrenset naturtyper i konsesjonsområdet i Naturbase. Det ble i forbindelse med 

utredningsarbeidet for konsesjonssøknaden kartfestet totalt 30 viktige naturtyper i og nær/nordover fra 

konsesjonsområdet (planområdet strakte seg på dette tidspunktet lengre nordover), 24 av typen «Intakt 

lavlandsmyr i innlandet».  De fleste av disse naturtypene er vurdert til liten verdi, og ingen er lagt inn i 

Naturbase. De 16 avgrensa naturtypene som ligger i og nær konsesjonsområdet er vist på kartet i Figur 12. 

Som det framgår vil utbyggingen tangere 2 områder av middels verdi og direkte berøre 5 av lav verdi. 

Det ble i 2013 undersøkt for klokkesøte (VU sårbar) i konsesjonsområdet, da arten var kjent fra 

nærområdene. Arten ble ikke funnet. Sannsynligheten for at forekomster skulle finnes i ikke undersøkte 

deler av konsesjonsområdet ble også vurdert som liten fordi området ligger høyere enn alle kjente 

forekomster i nærheten. 
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7.4 Dyreliv 
Fuglelivet er representativt for kystnære fjellområder i Agder. Det er ikke kjent hekkelokaliteter av truete 

fuglearter i selve konsesjonsområdet, men det er registrert hekking av hubro i nærheten. Det er registrert 

et høyt antall arter av fugl i konsesjonsområdet, flere av disse rødlistet. Orrfugl er en karakterart for 

området, og like nord for konsesjonsområdet er det kartfestet spillplasser og yngleområder for orrfugl. 

Kongeørn og andre rovfugl jakter i konsesjonsområdet, og det er påvist et betydelig høsttrekk av rovfugl 

over området. Det er i mindre grad stedfestet informasjon om annen fauna, men elg, hjort, rådyr, rev, hare 

med flere forekommer. Det er ved hjelp av gps-merking nylig dokumentert et årstrekk av hjort på langs av 

konsesjonsområdet. Konsesjonsområdet ble vurdert til middels verdi for fugl, liten for annen fauna. 

Utbyggingen forventes å føre til kollisjoner for fugl, særlig mhp. rovfugltrekket og at trekkende fugl søker 

etter mat i området. Fagutredningen forventer at mange rovfugl vil legge trekket utenom vindkraftverket 

etter en utbygging, da trekket foregår på bred front og ikke tvinges inn i noen smal korridor av terrenget i 

området. 

Forekomsten av fisk er med få unntak liten. Den næringsfattige berggrunnen og inntil nylig stor påvirkning 

fra sur nedbør er årsak til dette. 

7.5 Fremmede arter 

Det er iht. Artsdatabankens Artskart og egne observasjoner registrert de fremmede artene fagerfredløs og 

parkslirekne (begge SE, svært høy risiko for spredning) langs Sørhelleveien), og bekkerøye (LO lav risiko for 

spredning) i vatn inne i konsesjonsområdet.  
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Figur 12: Kjente, verdifulle områder for plante- og dyreliv. Tall på gul bakgrunn i kartet viser til Tabell 11. 
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7.6 Sensitive arter 

Nærliggende forekomster av sensitive arter er angitt på eget kart i vedlegg, som iht. Miljødirektoratets 

retningslinjer bør unntas offentlighet. Det er ikke kjent hekking innafor konsesjonsområdet, men såpass 

nær utenfor at konsesjonsområdet må antas å delvis inngå i jaktterritoriet også i hekketida (jaktområdet er 

mindre da enn om vinteren). Forslag til tiltak er angitt sist i kapitlet. 

7.7 Naturvernområder og verna vassdrag 

Dyrlimyra naturreservat ligger 2 km nordvest for konsesjonsområdet. Området inngår i verneplan for myr i 

Vest-Agder, og er fredet som en stor og relativt upåvirket, atlantisk høymyr. Verneverdiene vil ikke påvirkes 

av vindkraftverket.  

Østre del av konsesjonsområdet inngår i nedbørfeltet til Lyngdalsvassdraget, som er et verna vassdrag 

gjennom verneplan III for vassdrag i 1986. I nedbørfeltet på 667 km2 er det mange biologiske kvaliteter, 

blant annet verdifull våtmark ved Mjåvatn nord for Hekkfjell og i sør noen av de mest velutviklete 

edellauvskogene i Norge. Nedbørfeltet ligger ellers i et av de floristisk sett fattigste deler av landet. I øvre 

del ligger Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde med verneformål vakkert naturområde 

med urørte fjell og villrein. Vassdraget er et av få på Sør- og Østlandet som går uregulert fra fjell til sjø.  

Tabell 11: Kjente naturverdier i og ved konsesjonsområdet for Kvinesheia vindkraftverk. Nr. 1-13 framgår på 
Figur 12 og detaljplankart, mens nr. 14 og 15 er vist på kart u.off. i vedlegg. LC=livskraftig, NT=nær truet, 
VU=sårbar, EN=sterkt truet, CR=kritisk truet, AA=ansvarsart. 

Nr. Lokalitet Verdi Naturtype/arter (<rødlistestatus> [<Kilde>] 

1 Austre Førland Art av særlig 
stor forv.int. 

Hvitryggspett (LC), funnår 2009 [Naturbase] 

2 Austre Førland Art av særlig 
stor forv.int. 

Hvitryggspett, funnår 2011 [Naturbase] 

3 Storhei Arter av særlig 
stor forv.int. 

Svartbak (LC, AA), hvitryggspett, heipiplerke (LC 
AA), dvergspett (LC), kongeørn (LC). Sivspurv (stor 
forv.int., NT). Funnår 2008 og 2009. [Naturbase] 
Også musvåk (LC), spurvehauk (LC), tårnfalk (LC), 
hønsehauk (NT), fiskeørn (NT), fjellvåk (LC) og 
dvergfalk (LC) og et 50-tall andre fuglearter på og 
omkring fjellet på høsten [NOF Lista 2009] 

4 Lonene Utvalgt 
naturtype, art 
av særlig stor 
forv.int. 

Slåttemyr (CR «sørlig slåttemyr» Artsdatabanken 
2018), klokkesøte (VU). Funnår 2011. [Naturbase] 

5 Sauevomma Utvalgt 
naturtype, art 
av særlig stor 
forv.int. 

Slåttemyr, klokkesøte. Funnår 2011. [Naturbase] 

6 Botna Art av særlig 
stor forv.int. 

Dvergspett, funnår 2004. [Naturbase] 

7 Solheia Art av særlig 
stor forv.int. 

Dvergspett, funnår 2017. [Naturbase] 

8 Sør for Ørneskaret Liten verdi Intakt lavlandsmyr i innlandet [konsekvensutr. KU] 

9 Øst for 
Skogetjønnlia 

Liten verdi Intakt lavlandsmyr i innlandet [KU] 

10 Vest for Sauefjellet Liten verdi Intakt lavlandsmyr i innlandet [KU] 
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11 Vest for 
Gobleknuden 

Middels verdi Beitemark/slåttemark [KU] 

12 Sørvendt li ved 
Svartevassmyra 

Middels verdi Rik blandingsskog i lavlandet [KU] 

13 Sørhellevatnet Art KU Storlom (LC), som på tidspunktet for KU var 
rødlistet. Vellykket hekking i 2009. 

14 [Utafor 
kons.området] 

U.OFF. Flere registreringer av hubro (EN), fra 2015, 2017 
(unge merket), 2018 og 2019, på 3 lokaliteter 
såpass nær hverandre at det trolig er samme 
territorium [Sensitive arter]. 

15 [Utafor 
kons.området] 

U.OFF. 2 angivelser av kongeørn fra 2017, såpass nær 
hverandre at det trolig er samme territorium 
[Sensitive arter]. 

 

7.8 Konsesjonsvilkår 

Vilkår nr. 5 Miljø- og transportplan (utdrag): 

• Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i anleggs- 
og driftsperioden, herunder drenering av myr og hensynet til rødlistede plante- og dyrearter. 

 

Vilkår/forutsetninger i OEDs klagebehandling som ikke framgår i konsesjonen: 

1. Departementet forutsetter at tiltakshaver […] før anleggsarbeidene starter opp, undersøker om det 
er hekking på den aktuelle hubrolokaliteten. Dersom det er hekking den aktuelle sesongen skal det 
tas hensyn til dette i anleggsarbeidene. 

2. Departementet slutter seg til NVEs vilkår om klokkesøte. 
3. [Departementet] …vil fastsette vilkår om at kystlynghei skal hensyntas i miljø- og transportplanen. 
4. [Departementet] … vil fastsette vilkår om for- og etterundersøkelser for Kvinesheia vindkraftverk. 

Dette vilkåret kan oppfylles ved at tiltakshaver bidrar i allerede eksisterende undersøkelser i 
regionen. 

7.9 Oppfølging/tiltak i anleggsfasen 

For generelle føringer for å ivareta landskaps- og miljøforhold vises det til omtale og tiltak i kapittel 6 

Terrenginngrep og istandsetting.  

Hva gjelder drenering av og hensyn til myr vises det til beskrivelse av hvordan dette er ivaretatt i 

veiplanleggingen i kapittel 4.6.1. 

Rødlistete plante- og dyrearter i området omfatter sivspurv, hønsehauk og fiskeørn, alle nær truet, samt 

hubro som er sterkt truet. Observasjonene av de tre førstnevnte omfatter ikke konkrete reirlokaliteter, noe 

som i praksis gjør det umulig å vurdere geografiske justeringer av anleggsdeler eller begrensninger i 

anleggsaktivitet for mindre delområder. For hubro er det angitt tiltak i tabellen under. 

Departementets forutsetning om hubro i punkt 1 over er ivaretatt i tabellen under. 

Departementets tilslutning i punkt 2 over til NVEs vilkår om klokkesøte viser til NVEs bakgrunnsnotat til 

opprinnelig konsesjonsvedtak av 26.4.2012. Av notatet (men ikke av konsesjonen) framgår det at NVE 

mener konsesjonær så langt råd er skal unngå å berøre forekomster av klokkesøte dersom den finnes i 

planområdet. Utbygger fikk som omtalt foran gjennomført en særskilt undersøkelse etter klokkesøte 

sensommeren 2013, uten funn i konsesjonsområdet. 
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Departementets vilkår om kystlynghei i punkt 3 er gitt med bakgrunn i en referanse til at planområdet skal 

inneholde noe av denne truete naturtypen. Utbygger viser til at «kystlynghei» er begrep som i vid forstand 

kan sies å omfatte alt treløst og lyngkledd terreng nær kysten, i smal forstand kun arealer angitt i Naturbase 

som særlig verdifulle områder med naturtypen kystlynghei, og som omfattes av naturmangfoldlovens 

forskrift om utvalgte naturtyper hvor kystlynghei inngår. Selv om konsesjonsområdet inneholder 

kystlynghei i vid forstand, er det ikke avgrenset noen naturtypeområder av noe slag i Naturbase innenfor 

konsesjonsområdet. Det er heller ikke avgrenset naturtypeområder av kystlynghei i 

konsekvensutredningsarbeidet som ligger til grunn for konsesjonssøknaden. Særlig verdifulle arealer med 

kystlynghei forutsetter en aktiv skjøtsel og bruk, og utbygger er ikke kjent med at det foregår slik skjøtsel i 

konsesjonsområdet. Siden det ikke er konkrete arealer å planlegge/vurdere hensyn til, vurderes dette 

vilkåret ikke som relevant for utbyggingen. 

Departementets vilkår om for- og etterundersøkelser i punkt 4 over er ivaretatt ved at utbygger har 

gjennomført nye undersøkelser av fugl i 2019, både av hubro og trekkende rovfugl. Detaljer for hvordan 

dette skal følges opp i kommende år forventes avklart i den videre dialogen med konsesjonsmyndigheten. 

Tabell 12: Tiltak naturmiljø. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Gjennomføre forundersøkelser på fugl jf. konsesjonskrav  Utbygger Utført 

Ved opprustning av Sørhelleveien skal det planlegges og 
gjennomføres tiltak for å hindre spredning av fagerfredløs, 
parkslirekne og evt. andre fremmede arter langs denne og inn 
mot konsesjonsområdet.  

Entreprenør, 
Utbygger 

Planlegges før 
arbeid med 
atkomstveiene 
begynner 

Ved videre detaljplanlegging og mindre justeringer av veitraseene 
skal direkte og indirekte påvirkning på myr søkes minimert. 

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

Der veitraseene berører den kjente trekkveien for hjort, skal 
veikroppen utformes slik at den gir fortsatt god framkommelighet 
for dyr (god tetting av fyllinger, slake fyllinger og skjæringer). Bruk 
av autovern skal så langt det er mulig unngås, evt. minimeres. 

  

Det skal gjennomføres årlig oppfølgende kartlegging av hubro for 
å dokumentere tilstedeværelse, hekkeaktivitet og hekkesuksess 
så langt dette lar seg gjøre innenfor rammer fastsatt i samråd 
med NVE og Fylkesmannen. 

Utbygger Årlig 

Innenfor sone 1 km fra hubroreir, jf. kart u.off. i vedlegg, skal 
anleggsaktivitet med unntak av transport langs vei unngås i 
perioden februar-juni. Eksponering av personell utenfor maskiner 
skal minimeres mest mulig i samme periode. NVE kan gi unntak 
fra dette fra mai av dersom kartlegging tilsier at hubroen ikke 
hekker gjeldende år. 

Entreprenør Årlig 

Etablering av rutiner for rapportering av funn av død fugl i 
vindkraftverket med tilhørende infrastruktur.  

Utbygger Før idriftsetting 
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8 Kulturminner og kulturmiljø 

8.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

• Nesbakken, A. og Amundsen, H. 2009. Befaringsrapport fra planområde for Slettheia-
Storheia vindkraftanlegg i Kvinesdal og Lyngdal kommuner. NIKU Oppdragsrapport 
167/2009. 10 s. 

• Nesbakken, A. og Amundsen, H. 2010. Konsekvensutredning for Kvinesheia vindpark i 
Kvinesdal og Lyngdal kommuner, Vest-Agder. Deltema kulturminner og kulturmiljø. NIKU 
Oppdragsrapport 20/2010. 52 s. 

• Fredriksen, R. A. 2014. Registrering Kvinesheia Vindpark. Rapport fra arkeologisk 
befaring/registrering. Vest-Agder fylkeskommune. 68 s. 

• 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. 

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

• Riksantikvarens database Askeladden per kartdato, SEFRAK og kulturminner/kulturmiljø 

• Dialog med Vest-Agder fylkeskommune 

8.2 Områdebeskrivelse 

Regionen består av mye grunnfjell med mer avsetninger i dalene. Bosetningen har gjerne kontinuitet langt 

tilbake til forhistorisk tid. Jordbruksbosetningen ligger hovedsakelig i dalførene, med røtter tilbake til 

bronsealder, jernalder og vikingtid. Landskapsformene gir små og flikete dyrkingsareal, og brukene er ofte 

små. Tidlig i middelalderen økte folketallet, og jordbruket ekspanderte innover i heiområdene. 

Svartedauden og andre pester på 1300-tallet la mange gårder øde, og først mot 1600-tallet var det igjen så 

mye folk at bosetning opp mot heiene ble vanlig og ødegårder tatt opp igjen. Fra slutten av 1800-tallet sank 

folketallet som følge av «det store hamskiftet» i landbruket, utvandring til Amerika, industriforsøk tidlig på 

1900-tallet som ikke slo til, og handelsgrunnlag som forsvant. Fra 1875 til 1975 ble folketallet i Feda-

området halvert, og landbruksdrift igjen begrenset til de beste områdene. Mange bruk er nå nedlagt, og 

lyngheiene og annen kulturmark gror igjen på grunn av endrete driftsformer.  

Fedafjorden, Kvinesdal og Lyngdalsområdene regnes som dal- og heiområder, men med sterke forbindelser 

til kysten omkring Lista og havområdene utenfor. Noen av de eldste sporene etter mennesker her i landet 

er funnet på Lista. Siden den gang har kontaktene over havet vært viktige, og de rike kulturminnefunnene 

fra Lista viser at området har vært viktig og rikt gjennom alle forhistoriske perioder. Inne i fjordene og 

dalene varierer funnene mer gjennom tidene, men det er gjort rike funn også her. I heiområdene er 

byggverk i stein ofte de mest synlige sporene etter tidligere tider, særlig med bygningsmurer, gjerder, 

stemmer (demninger) og ferdselsårer.  

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. 
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Konsesjonsområdet er et heiområde med flere typiske utmarksminner fra nyere tid, slik som rester av høy- 

og torvløer, gamle slåttemarker, deminger, torvtak og ulike spor etter bruken av utmarka til beite, jakt og 

fiske.  

Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet ble i konsekvensutredningen 

vurdert til middels. 

8.3 § 9-undersøkelser  

Det ble gjennomført § 9-undersøkelser i konsesjonsområdet i 2014, med fokus på arealer berørt at vei- og 

turbinutlegget i konsesjonssøknaden. Det ble funnet en rekke automatisk fredete kulturminner i området, 

hvor kulturminneområdene på Storhei og Trolldalshei er i direkte konflikt med turbinutlegget i 

konsesjonssøknaden. I 2019 ble det gjort oppfølgende undersøkelser av kulturminnene på Trolldalshei. 

Kjente kulturminner framgår av tabell og kart under. (Det er ingen kjente kulturminner langs Sørhelleveien.) 

Tabell 13. Kulturminner i konsesjonsområdet, jf. Askeladden og fylkeskommunens rapport. 

Sted ID Art Status Hensyn/Berøring 

Storhei 178018 Ei større hei med en 

mengde kulturminner, 

gravfelt og 

tradisjonslokaliteter 

Automatisk 

fredet 

Unngås 

Trolldalshei 178026 En hei med 2 varp, 3 

steinstrukturer, 

tradisjonslokalitet. 

Automatisk 

fredet 

Størsteparten av lokaliteten vil 

bli nedbygd. 2 av de 5 

enkeltminnene (-2 og -3) vil gå 

tapt, 3 vil bevares utenfor 

arealbruksgrense. 

Smørsteinen, ved 

veifar 178035. 

178020 En tradisjonslokalitet 

bestående av ei stor 

flyttblokk 

Automatisk 

fredet 

Unngås (vei er flyttet nordover 

for å unngå) 

Øvre Londal, SV 

for trafo 

178025 Gravrøys ved Øvre Londal Automatisk 

fredet 

Unngås, tilpasset 

arealbruksgrense. 

Lunsjhelleren, SØ 

for 178031 

178027 Heller med steinsatt 

ildsted fra vikingtid 

Automatisk 

fredet 

Unngås 

Storhei 103051 Merkestein, landmælings-

varde 

Ikke fredet Unngås 

Øvre Londal 102854 Tufter etter gårdstun Ikke fredet Unngås 

Lille Nordhelle til 

Store Skogtjønn 

178035 Veifar/kirkevei Ikke fredet Halvparten blir berørt/nedbygd, 

halvparten blir ikke berørt. 

Sørøst for trafo 178028 Heller, «Lille 

Gobleknuten» 

Ikke fredet Unngås, tilpasset 

arealbruksgrense. 

Like ved T7 178030 Heller, «Sleta Fjelle» Ikke fredet Søkes unngått, blir liggende tett 

på. Innenfor arealbruksgrense. 

SV for Holtjønna 178031 Heller, Ikke fredet Unngås 
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«Holtjønnahelleren» 

S for Sørhellevatn 178034 Heller, 

«Kvilesteinshellaren» 

Ikke fredet Unngås 
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Figur 13: Kulturminner og kulturmiljø som er innlagt i Askeladden per kartdato. ID-nummer viser til oversikt i 
tabellen foran. For mer detaljert visning av kulturminner og anlegg, se detaljplankart i vedlegg. 
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Figur 14. Detalj fra Trollheia som viser de to enkeltminnene, 178026-2 og -3, som vil bli nedbygd av 
kranoppstillingsplassen. De 3 øvrige enkeltminnene skal som det framgår ikke berøres direkte. 

8.4 Konsesjonsvilkår 

Vilkår nr. 5 Kulturminner og kulturmiljø: 

• Konsesjonær skal gjennomføre undersøkelser i henhold til kulturminneloven § 9 før 
anleggsarbeidene igangsettes. 

Vest-Agder fylkeskommune har i notat fra Snorre Haukalid av 23.10.2019 skrevet følgende oppsummering:  

Fylkeskonservatoren har gjennomført nødvendige arkeologiske registreringer for å kunne vurdere om 

tiltakene er i konflikt med vernebestemmelsene i kulturminneloven. Bestemmelsene i 

kulturminneloven § 9 er oppfylt. 

Planlagte tiltak er i konflikt med registrerte kulturminner på Trollheia. Det er utført utvidet 

registreringer av kulturminnene i dette området, og det er tatt ut trekullprøver til C14-datering. 

Kulturminnene er ferdig undersøkt. Det er imidlertid en egen saksprosess for fredete kulturminner. 

Dersom C14-dateringene viser at kulturminnene er eldre enn 1537, blir de definert som fredet etter 

kulturminneloven. Det må da søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsen. Fylkeskonservatoren vil 

anbefale at kulturminne på Trollheia frigis uten vilkår om ytterligere utgravninger. Dette henger også 

sammen med at samme type kulturminner blir bevart på Storheia. Vi gir beskjed om dette, så snart vi 

mottar resultatene fra C14-dateringene. 

Utfra tilsende kartfiler i e-post av 29. september 2019, blir ingen kulturminner – bortsett fra de på 

Trollheia – berørt av utbyggingen. Enkelte av de registrerte kulturminnene ligger nær 

utbyggingsområder. Disse bør merkes med bånd i terrenget og legges inn på entreprenørens GPS-

system. 

Vi har erfaring med at veitraseene må justeres underveis i byggingen. Dersom dette medfører at 

registrerte kulturminner blir berørt, må det meldes fra til Fylkeskonservatoren. 
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Kravet om gjennomførte § 9-undersøkelser anses derfor som oppfylt. Det vil bli en videre prosess mot 

kulturminneforvaltningen for frigivelse av kulturminnene på Trollheia. 

8.5 Oppfølging og tiltak i anleggsfasen 

Tabell 14: Tiltak kulturminner og kulturmiljø. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Inngrep i marka på Trollheia/T11 skal ikke skje før det er gitt 
skriftlig klarsignal fra rette kulturminnemyndighet. De 3 østlige 
enkeltminnene, som skal bevares, skal merkes fysisk i terrenget før 
anleggsvirksomhet starter på oppstillingsplassen. Det skal ikke 
forekomme kjøring, inngrep i marka eller lagring av masser eller 
annet innafor merkingen. 

Utbygger Før 
anleggsvirksomhet 
på Trollheia/T11. 

De freda kulturminnene 178020 og -25  med sikringssoner, og de 
ikke freda kulturminnene 178028 og -30 skal merkes fysisk i 
terrenget før anleggsvirksomhet kommer nærmere enn ca. 150 m. 
Det skal ikke forekomme kjøring, inngrep i marka eller lagring av 
masser eller annet innafor merkingen. 

Utbygger Før 
anleggsvirksomhet 
nær minnene. 

Dersom detaljprosjektering medfører ønske om å berøre kjente, 
freda eller ikke freda kulturminner ut over det som framgår i denne 
MTA med detaljplan, skal fylkeskommunen kontaktes før det 
gjennomføres anleggsvirksomhet som berører kulturminnet. 
Utbygger står for dialogen med fylkeskommunen. 

Entreprenør, 
utbygger 

Før berøring med 
kulturminner som 
ikke eksplisitt er 
avklart med 
utbygger at kan 
berøres/fjernes. 

Alle involverte i utbyggingen skal være kjent med registrerte 
kulturminner i og nær anleggsområdet, og med stanse- og 
meldeplikten for potensielle freda kulturminner, før oppstart av 
arbeidet. Utbygger varsler kulturminnemyndigheten. 
Entreprenøren må godta evt. justeringer som pålegges av 
kulturminnemyndigheten. 

Utbygger, 
Entreprenør 

Tidligst mulig i 
anleggsfasen 

 

 

 

 

  



Kvinesheia vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 9 Landbruk 

 

10210685-RIM-RAP-MTA                                                                           19.11.2019 Side 60 av 81 

9 Landbruk 

9.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

• Riise, E. H. 2010. Kvinesheia vindpark (Storhei). Samfunnsmessige virkninger og annen 

arealbruk. Ask Rådgivning AS Rapport 09-139-3. 52 s. 

• Kontakt med Kvinesdal og Lyngdal kommuner 

9.2 Områdebeskrivelse 

Konsesjonsområdet består i hovedsak av grunnlendt mark og fjell i dagen, med innslag av myrer. På 

klimatisk gunstige lokaliteter er det mindre arealer med barskog, blandingsskog og løvskog. Deler av 

området benyttes sporadisk til beite, men i svært liten grad. Vindkraftverket berører ikke dyrket mark. 

Deler av adkomstveien vil gå gjennom skogsområder av midlere og høy bonitet. 

Konsesjonsområdet for Kvinesheia vindpark er (etter justering) 8,8 km2. Direkte berørt areal til varige 

inngrep i form av veier, oppstillingsplasser med turbiner og tomt for trafo/servicebygg (med skjæringer og 

fyllinger) utgjør i underkant av 300 dekar eller om lag 3,4 % av vindparken. Deler av massetakene samt 

midlertidige riggområder, arealer som skal tilbakeføres etter bruk, kommer i tillegg. Fyllingene vil så langt 

det er naturlig i landskapet også bli revegetert. 

9.3 Konsesjonsvilkår 

Det er ikke noen spesielle vilkår knyttet til landbruk i anleggskonsesjonen. Vilkår 10 og 11 knyttet til trasé 

og bruk av atkomstvei er de mest relevante for landbruksnæringen. 

9.4 Konsekvenser for landbruket 

Vindkraftutbyggingen vil i mindre grad berøre beiteområder. Erfaringer fra andre vindparkområder tilsier at 

beiting vil kunne fortsette som normalt i driftsfasen. Vindparken med adkomstveier og nettilknytning vil 

ikke berøre områder med dyrket mark 

Majoriteten av arealbeslaget vil kunne kategoriseres som uproduktiv mark, med unntak av atkomstveien 

som berører skogsområder av midlere og høy bonitet. Hovedkonsekvensen av tiltaket for 

landbruksnæringen er at området gjøres mer tilgjengelig for den enkelte grunneier eksempelvis i 

forbindelse med tilsyn av egen eiendom, beitebruk, jakt og uttak av virke. Samlede konsekvenser for jord- 

og skogbruk vurderes som små negative til ubetydelige. En liten positiv effekt av utbyggingen er økte 

inntekter til grunneierne ved leie av grunn til vindparken. 

9.5 Oppfølging/tiltak i anleggsfasen 

Når det gjelder bruk av atkomst og internveier, vil dette bli regulert gjennom en egen avtale mellom 

utbygger, grunneierne og kommunen. Dette forholdet er derfor ikke kommentert i tabellen under. 
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Tabell 15: Tiltak landbruk. 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Prosjektere veisystemer o.a. med hensyn til grunnvanns-, 
drenerings- og avrenningsforhold.  

Entreprenør Ved 
detaljplanlegging/ 
i byggefase  

Vurdere innspill fra grunneierne om avkjørsler, lunneplasser 
mm. Grunneiere har ansvar for å innhente evt. tillatelser til 
tiltakene. 

Utbygger I byggefase 

Dersom grensemerker/grensevarder må fjernes pga. anleggene, 
skal de innrapporteres til kommunen og om nødvendig måles 
inn (ved oppmålingsforretning) før de kan fjernes. 

Entreprenør Fortløpende 

Fyllinger og skråninger skal bygges opp slik at beitedyr ikke blir 
skadet 

Entreprenør Ved istandsetting 
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10 Vannforekomster og drikkevann 

10.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

• Riise, E. H. 2010. Kvinesheia vindpark (Storhei). Samfunnsmessige virkninger og annen arealbruk. 

Ask Rådgivning AS Rapport 09-139-3. 52 s. 

• Mattilsynet sentralt v/Anders Bekkelund, innsyn i registrerte, ikke godkjenningspliktige vannverk 

• Kontakt med Kvinesdal og Lyngdal kommuner 

• Granada – Nasjonal grunnvannsdatabase 

• Vann-nett.no 

10.2 Berørte vannforekomster iht. vannforskriften 

En helhetlig tilnærming til vannmiljøet står sentralt i EUs vanndirektiv, iverksatt i Norge gjennom 

vannforskriften. Regionale vannforvaltningsplaner med oversikt over miljøstatus i de enkelte 

vannforekomster og mål for framtidig miljøtilstand er sentrale forvaltningsverktøy som skal legges til grunn 

for regional, statlig og kommunal planlegging. 

I Vann-nett (mai 2019) framkommer det at Kvinesheia vindkraftverk kommer i berøring med 5 

vannforekomster: 

Tabell 16. Vannforekomster med utspring i (bl.a.) konsesjonsområdet for Kvinesheia vindkraftverk. 

Navn ID Plassering Økologisk 

tilstand 

Kjemisk  

tilstand 

Påvirkning 

Drangsfjorden 

bekkefelt 

024-

466-R 

i sørvest 

 

Svært dårlig Ukjent Sur nedbør, tungmetaller, 

annen langtransportert 

forurensning, salt fra 

bilveier mv. 

Oppåpta-

vannet 

bekkefelt 

024-

474-R 

i vest 

 

Dårlig Ukjent Sur nedbør, tungmetaller, 

annen langtransportert 

forurensning, salt fra 

bilveier mv. 

Noneskard-

knuten 

bekkefelt 

025-

326-R 

i nordvest Dårlig Ukjent Sur nedbør, punktutslipp 

fra søppelfyllinger 

Møska-

Ågedalsvatnet 

til Hellevatnet 

bekkefelt 

024-

431-R 

i nordøst 

og øst 

Svært dårlig Ukjent Sur nedbør, tungmetaller, 

salt fra bilveier 

Hellevatnet 

bekkefelt 

024-

428-R 

i sørøst 

og sør 

 

Dårlig 

(forsuring, 

eutrofiering) 

God Sur nedbør, tungmetaller, 

avrenning fra hytter 

 

Som det framgår er vannforekomstene fremdeles sterkt preget av årevis med sur nedbør.  

Utbyggingen av vindkraftverket med nettilknytning vurderes ikke å ha potensiale til å påvirke 

miljøtilstanden i de berørte vannforekomstene. 
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Figur 15. Vannforekomster på og omkring Kvinesheia vindkraftverk. Fra vann-nett.no. 

10.3 Drikkevann 

Det er ingen godkjenningspliktige vannverk i Mattilsynets register innenfor eller i umiddelbar nærhet til 

Kvinesheia vindkraftverk. Kvinesdal og Lyngdal kommuner forsyner de fleste av sine innbyggere med vann 

gjennom kommunale vannverk, som er  basert på grunnvann fra fjellbrønner eller løsmassebrønner. 

Hverken i Kvinesdal eller Lyngdal er det kommunalt vann eller avløp nær vindkraftverket. Bebyggelsen 

rundt vindkraftverket får dermed sitt vann fra private brønner og fra overflatevatn (vann og vassdrag). Se 

Figur 16. 

Det er gjort en gjennomgang av NGUS grunnvannsdatabase, Mattilsynets åpne data og en henvendelse til 

Mattilsynet om innsyn i deres ferske register over små vannforsyningssystem. Disse kildene viser ingen 

vanninntak i umiddelbar nærhet til vindkraftverket. Utbygger er imidlertid gjort kjent med privat 

vanninntak i område Lille Nordhelle, ved første del av ny adkomstvei.  

Videre kartlegging av mulige drikkevannskilder vil gjennomføres før anleggsstart, i hovedsak gjennom 

dialog med grunneiere og beboere. 

10.4 Konsesjonsvilkår 

Det er ikke gitt særskilte konsesjonsvilkår om ivaretakelse av vannforsyning.  

10.5 Nærmere om drikkevann og forurensning 

10.5.1 Forurensningsfare, risikovurdering 

Forurensning av oljer, drivstoff og et fåtall kjemikalier i forbindelse med etablering og drift av Kvinesheia 

vindkraftverk kan skje fra f.eks. anleggskjøretøyer- og maskiner, drivstofftanker, kjemikaliebruk/vasking, 
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oljetransport til turbiner, eller ved havari av turbiner. Turbiner bygges slik at evt. utslipp i driftsfasen vil bli 

fanget opp i oljegrav. 

Utslipp av finpartikler fra boring, sprenging, graving, knusing, kjøreslitasje og fra utplasserte, knuste masser 

vil i noen grad være uunngåelig. Det skal derfor være et særlig fokus på å begrense utvasking til og blakking 

av vassdrag fra slike kilder. 

Anleggsvirksomhet og transport på og langs veier, oppstillingsplasser og turbinpunkter vurderes å ha størst 

sannsynlighet for utslipp med skadepotensiale for drikkevann. Det er i tillegg viktig med gode toalett- og 

sanitærforhold både i anleggs- og driftsfasen. 

Vannforsyning fra grunnvannsbrønner vil være forholdvis robuste mot forurensninger, mens overflatevann 

er mer sårbart. Vannkildene for boliger, hytter og landbruksbygg omkring Kvinesheia framgår i svært liten 

grad av offentlige registre, og det er ikke gjennomført noen detaljkartlegging av utbygger. 

Sannsynligheten for et større utslipp vurderes som liten, og nærområdene er ikke veldig sårbare siden det 

ikke er vannkilder eller vannverk for mange abonnenter i nærheten. Skulle et større utslipp skje, vil det 

sannsynligvis berøre drikkevannet til få eller ingen mottakere. Det er derfor ikke forhold som tilsier noen 

skjerpete tiltak ut over normale forebyggende tiltak og egenberedskap i et større anlegg.  

10.6 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen  

Tabell 17: Tiltak drikkevann. Merk at de fleste generelle tiltak mot forurensning framgår i kapittel 12. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Vindturbiner skal ha oppsamlingssystemer med kapasitet for å holde 
tilbake all olje fra omgivelsene ved lekkasje. 

Utbygger Ved innkjøp 

Det skal lages en sikkerhet- og risikovurdering av entreprenør som 
også omfatter temaet drikkevann i forkant av anleggsarbeidet. 
Drikkevann skal være en del av beredskapsplanen. 

Entreprenør  Før anleggsstart  

Enkelthusholdninger og evt. mindre private vannverk skal ved en 
eventuell forurensningssituasjon sikres tilgang på alternativ 
vannforsyning, for eksempel gjennom leveranse av drikkevann, til 
vannkvaliteten igjen er tilfredsstillende.   

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

Det skal gjennomføres en videre kartlegging av mulige 
drikkevannskilder, i hovedsak gjennom dialog med grunneiere og 
beboere. 

Utbygger Før anleggsstart 
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Figur 16: Hus og hytter nær Kvinesheia vindkraftverk. Individuelt vann/avløp i hele området. «Blå bygg» 
inngår i tømmeplan septik i Kvinesdal og må nødvendigvis ha innlagt vann. Ellers ukjent vann/avløp. 



Kvinesheia vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 11 Støy og skyggekast 

 

10210685-RIM-RAP-MTA                                                                           19.11.2019 Side 66 av 81 

11 Støy og skyggekast 

11.1 Datagrunnlag 

Informasjonen er hentet fra følgende kilder:  

• Retningslinje og veiledere for støy i arealplanlegging og skyggekast, T-1442/2016, M128 (2018) og 

NVE 2/2014. 

• Solberg, S. 2009. Kvinesheia vindpark (Storhei). Støyvurdering. Kilde Akustikk AS, Rapport 5075-2. 

17 s. 

• Bendixby, L. 2010. Kvinesheia vindpark (Storhei). Fagutredning skyggekast. Ask Rådgivning AS 

Rapport 08-139-4. 98 s. 

• Akustikkonsulten. 2019. Støykart fritidsboliger og helårsboliger Kvinesheia. 

• Risberg, T. 2019. Skyggekastrapport Kvinesheia vindkraftverk. Statkraft Vind Utvikling. windPRO 

3.3.247 rapport. 84 s. Kart worst case, 1 s. Kart real case, 1 s. 

11.2 Områdebeskrivelse 

Dagens støysituasjon er preget av naturlyder og støy fra lokal veitrafikk i randsonene omkring 

konsesjonsområdet. Dominerende vindretning er østlig og vest-sørvest til vest-nordvest. Med unntak for de 

2 fritidsboligene inne i selve parken, ble utbyggingen i konsekvensutredningen vurdert til å medføre små 

negative støykonsekvenser ved bebyggelse.  

11.3 Konsesjonsvilkår 

Det er i gjeldende konsesjon av 7.2.2019 stilt særskilte konsesjonsvilkår til støy og skyggekast: 

Vilkår nr. 6 Støy og skyggekast 

Støynivået ved helårsboliger og fritidsboliger skal ikke overstige den anbefalte grenseverdien på 

Lden 45 dB. Dersom det vurderes som nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at støynivået 

overstiger Lden 45 dB ved bygninger med støyfølsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle tiltak 

for å avbøte virkninger ved disse bygningene. 

Konsesjonær skal legge frem oppdaterte skyggekastberegninger i en detaljplan for tiltaket. Det skal 

redegjøres for antall boliger og fritidsboliger med skyggekastomfang over NVEs anbefalte 

grenseverdier og for eventuelle avbøtende tiltak. 

11.4 Støy i anleggsfasen 

Kartlegging av støy i Norge er knyttet opp til ulike krav: 

• forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt II om innendørs støy, kartlegging ned til LpAeq24h 35 

dB innendørs 

• forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt II om strategisk støykartlegging, utendørs støy i 

større byområder og fra større samferdselsanlegg, ned til Lden 55 dB 

Retningslinje T-1442 omhandler bl.a. støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og angir følgende mal for 

utendørs støykrav som kan legges til grunn i kontrakter for anleggsfasen: 
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Tabell 18: Mal for utendørs støykrav (utenfor rom med støyfølsomt bruksformål) for bygg- og 
anleggsvirksomhet, jf. T-1442. Verdiene for dag og kveld er skjerpet med 5 dB jf. anbefaling når 
anleggsperiodens lengde er over 6 måneder. 

Bygningstype Dagtid 07-19 Kveld eller søndag/ 

helligdag 19-23 

Natt 23-07 

Bolig, fritidsbolig, syke-

hus, pleieinstitusjoner 

60 55 45 

Skole, barnehage 55   

 

Støyretningslinjen anbefaler at det bør informeres om arbeidene ved oppslag og brev/personlig 

informasjon til de mest berørte naboene. For større anlegg bør informasjonsmøter og bredere informasjon 

vurderes. Veilederen til støyretningslinjen omtaler bl.a. aktuelle avbøtende tiltak. 

Kommunehelsetjenesteloven med forskrift om miljørettet helsevern gir kommunen mulighet til å gripe inn i 

støyforhold som har negativ virkning for folks helse. Denne er ment som et sikkerhetsnett, bygger på 

medisinsk skjønn, men bør være avpasset med praksis i støybekjempelse etter annet lovverk.  

Teknisk forskrift stiller støykrav ved oppføring av ny bebyggelse. 

I forbindelse med transportarbeid utenfor konsesjonsområdet vil det for de største leveransene, dvs. 

turbindeler, bli laget en detaljert transportplan av leverandør. I tillegg til trafikksikkerhet vil også støy være 

et aktuelt tema. Anleggsarbeidet vil i all hovedsak foregå i god avstand fra boligområder eller enkeltstående 

helårsboliger. Pigging, sprengning og dumping av stein vil likevel være hørbart i perioder. 

11.5 Støy i driftsfasen 

Statkraft Vind Utvikling DA lager en informasjonsbrosjyre som legges ut på hjemmesidene sammen med 

annen informasjon om vindturbinstøy generelt og støykartene fra den gjennomførte støyanalysen.  

Nye beregninger av støy fra de planlagte vindturbinene på Kvinesheia er utført iht. retningslinje T-

1442/2016 med tilhørende veileder M128/2018. Beregningene er utført basert på Vestas V150 5.6 MW 

turbin med 105 m navhøyde og endelig turbinlayout, i programvaren SoundPLAN 8,1 med Nord2000 

utbredelsesmodell. Terrenget er angitt som type D (innmark og graskledd eng), type F (komprimert og tett 

mark) og type H (veldig hard og tett overflate, f.eks. vann/betong). Typebestemmelsen av terrenget er 

basert på kart og satelittbilder. Beregningene legger til grunn en vindhastighet 8 m/s i 10 meters høyde, 

fordi opplevd støy da forventes å være høyest.  Ved høyere vindhastigheter vil vindturbinstøyen overdøves 

av vindsus fra omgivelsene (bakgrunnsstøy). Som angitt i rapporten er vindhastigheten ekstrapolert til 

navhøyde for å bestemme turbinens kildestøy. Ved 8 m/s i 10 meters høyde blir vindhastigheten i 

nacellehøyde 11,6 m/s, noe som gir maksimal kildestøy fra turbinen. Det er ellers lagt til grunn 70 % 

luftfuktighet, 15 °C 2 m over bakken, rolige meteorologiske forhold (natt, skyfri himmel), og terrengmodell 

basert på detaljerte høydekoter (5 meter). Kartet og beregningene er basert på en worst case-tilnærming 

der man antar at vindretningen fra hver vindturbin alltid blåser mot den enkelte støymottaker.  

Støygrensen for vindkraftverk er angitt til Lden 45 dB(A). Det vil si at støy på Lden 45 dB(A) er akseptabelt, 

men Lden 46 dB(A) er en overskridelse. Gul støysone er definert i støyretningslinjen  som støy fra Lden 45 til 

55 dB(A), rød  støysone fra Lden 55 dB(A) og oppover. Lden er vektet støy over år med tilleggsvekting av støy 

på kveld og natt ved et tillegg på hhv. 5 og 10 dB. Midlet over døgnet tilsvarer dette et flatt tillegg på 6,4 

dB(A), dvs. Lden = Leq + 6,4 dB(A). 
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Beregningene for Kvinesheia vindkraftverk viser at ingen helårsboliger vil få utendørs støy over 

grenseverdiene. Det er til sammen 9 andre bygninger som får støy over grenseverdiene, av disse er 6 

fritidsboliger mens de øvrige er uthus, koie eller lignende. Bygningene framgår av støysonekart og tabell 

under. Komplette kart og tabeller framgår av støy- og skyggekastrapport i vedlegg 8.  

1 fritidsbolig ligger i rød støysone, 5 i gul støysone. 

I et stort influensområde vil folk i perioder kunne høre turbinene tydelig. I størstedelen av driftstiden vil 

støyen ikke være tydelig eller være overdøvet av vindsus fra lokal vegetasjon eller annen lokal lyd som 

fuglesang og menneskelig aktivitet. 

Med unntak for de 6 fritidsboligene med støy over grenseverdiene, hvorav 2 ligger inne i selve 

vindkraftverket, vurderes utbyggingen å ville medføre små negative støykonsekvenser ved bebyggelse. 

 

Figur 17. Fritidsboliger i og omkring støysoner for Kvinesheia vindkraftverk. 
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Nedenstående tabell viser fritidsboliger og andre bygg med beregnet støy over grenseverdien på Lden 45 

dB(A). Det er to bygg i rød støysone, der det ene ikke har støyfølsom bruk (BV) og det andre (E) søkes 

innløst. Det er videre 7 bygg i gul støysone, der to ikke har støyfølsom bruk (CN og BK). Støymottager id-en 

kan finnes igjen på kartet over (Figur 17). Komplett tabell for alle støyfølsomme bygg nær vindkraftverket 

finnes i vedlegg. 

Tabell 19. Beregnet støy for alle bygninger som får støy over grenseverdiene. 

 

Under byggeprosessen kan det framkomme behov for mindre justeringer av turbinposisjon på grunn av 

geologi eller andre forhold som oppdages under arbeidet og gir grunnlag for justering av turbinpunktet. 

Ved endringer som kan være vesentlig for støyutbredelsen vil støyberegningene oppdateres. 

11.6 Skyggekast i driftsperioden  

Skyggekast oppstår når vindturbinen blir stående mellom sola og et mottakerpunkt og det dannes en 

skyggeeffekt av rotorbladenes bevegelser. En roterende skygge kan oppleves som forstyrrende om den 

faller på boliger eller områder som benyttes til rekreasjonsformål. I og med at sola beveger seg, vil perioder 

med skyggekast i vindparkens omgivelser i hovedsak være korte, og framkomme når sola står lavt (tidlig 

morgen/sen kveld). Hvor og når skyggekast kan oppstå avhenger også av geografisk plassering og lokal 

topografi. Skyggens intensitet avtar med avstanden fra turbinen og blir mer og mer diffus. I NVEs veileder 

2-2014 Skyggekast fra vindkraftverk angis det at det ikke er nødvendig å beregne skyggekast for mottagere 

som er mer enn 1500 meter fra nærmeste vindturbin.  

Alle beregningene er utført i henhold til parameteroppsettet som beskrevet NVEs veileder 2/2014. I 

teoretisk skyggekast-beregningene (worst case) er det lagt inn alltid sol, turbinen står alltid 90° på 

innstrålingsvinkel og full drift hele året (8 760 driftstimer). I sannsynlig skyggekast-beregningene (real case) 

er det lagt inn sol med sannsynlighet på 50 %, retningsfordeling i 12 sektorer basert på sannsynlig 

vindretning fra vindmålinger og 7 000 driftstimer. 

NVEs veileder legger til grunn at bygninger med skyggekastfølsom bruk ikke skal utsettes for faktisk (reelt) 

skyggekast i mer enn 8 timer per år eller for teoretisk skyggekast i mer enn 30 timer per år eller 30 minutter 

per dag. I unntakstilfeller, for eksempel knyttet til tidspunkt for skyggekast, kan grenseverdiene fravikes. 

Grenseverdien for teoretisk skyggekast kan fravikes dersom faktisk skyggekast begrenses til under 8 timer 

per år og 30 minutter per dag gjennom avbøtende tiltak. 

Beregningene for Kvinesheia viser at 15 hyttebygninger får beregnet teoretisk skyggekast (worst case) som 

overstiger NVEs anbefalte grenseverdi på 30 timer/år. Av disse er det flere som er annex eller uthus knyttet 

til samme hyttetun, eller som ikke har skyggekastfølsom bruk. Som det fremgår av tabellen under er det 

ID 

Mottager 
X koordinat Y koordinat moh

Beregnings-

høyde

Lden 

dB(A)

Avstand 

nærmeste turbin

ID nærmeste 

turbin
Beskrivelse

BV 379315 6457621 378 4,0 m 58,0 103 T8 Ikke støyfølsom

E 379315 6457554 375 4,0 m 57,3 143 T8 Bør innløses

CM 380380 6458296 403 4,0 m 52,9 500 T5 Vurdere avbøtende tiltak

J 378581 6457003 323 4,0 m 49,3 584 T14 Vurdere avbøtende tiltak

CN 380054 6460269 362 4,0 m 48,4 833 T3 Ikke støyfølsom

BJ 379849 6460174 323 4,0 m 47,1 927 T3 Vurdere avbøtende tiltak

AN 377782 6458055 272 4,0 m 46,6 689 T10 Vurdere avbøtende tiltak

BK 379844 6460139 324 4,0 m 46,5 912 T3 Ikke støyfølsom

BM 378827 6459359 290 4,0 m 45,7 1355 T4 Vurdere avbøtende tiltak

Kvinesheia vindpark - fritidsboliger over støygrensen (koordinatsystem: UTM sone 32)
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reelt sett 7 eiendommer som får skyggekast over grenseverdien Videre får 4 andre hytter med under 30 

timer/år et teoretisk skyggekast over 30 minutter en eller flere enkeltdager i løpet av et år. De 15 

førstnevnte hyttebygningene overstiger også 8 timer/år med beregnet sannsynlig skyggekast (real case), 

mens de 4 sistnevnte ligger under (alle omkring 6,5 timer).  

Kvinesheia vindpark har gjennomgående små konsekvenser for bosetting og fritidsbebyggelse med henblikk 

på skyggekast. Ingen helårsbebyggelse er berørt med mer enn 4 timer sannsynlig skyggekast i løpet av et år. 

Små skyggekastbelastninger mellom 1 og 4 timer kan forventes for helårsboliger ved Bekkedalstjønna, Lille 

Nordhelle og Vestre Førland. Braudeland og Motland nordvest for anlegget ligger begge mer enn 1500 m 

unna nærmeste turbin og dermed utenfor sonen definert som sårbar for skyggekast iht. NVEs veileder for 

skyggekast. For oversikt over fritidsboliger med skyggekast over grenseverdien henvises det til tabellen og 

kartet nedenfor. Bygningene har samme identifikasjonskode som på støykartet og kan også finnes igjen 

der.  

Tabell 20. Beregnet skyggekast. Overskridelser av grenseverdiene er markert med lys gul farge.  

 
 
Avbøtende tiltak for nærliggende fritidseiendommer vil foreslås og avtales med hver enkelt som er berørt 
over grenseverdiene.  
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Figur 18. Skyggekast worst case timer/år. Alle fargelagte områder, med grønn og innover, overskrider 
NVEs worst case grenseverdi på 30 t/år. Bygg som overskrider grenseverdien er markert med blå 
sirkel. 
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11.7 Oppfølging og tiltak for støy og skyggekast  

Tabell 21. Tiltak støy og skyggekast. 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Oppdatere støy og skyggekastberegninger ved 

endringer i turbinlayout som vil kunne gi ikke-

neglisjerbar endring av beregningsresultatene for 

støy og skyggekast. 

Utbygger Før turbinmontasje 

Identifisere alle støymottakere over grense-

verdiene.  

Utbygger Utført 

Identifisere alle skyggekastmottakere over 

grenseverdiene.  

Utbygger Utført 

Tilby minnelig avtale om konkrete og indivituelt 

tilpassede avbøtende tiltak til eiere av bygg med 

støyfølsom bruk i gul støysone.  

Utbygger Før turbinmontasje 

Tilby minnelig avtale om konkrete og indivituelt 

tilpassede avbøtende tiltak til eiere av bygg med 

skyggekastfølsom bruk som berøres over 

grenseverdiene.  

Utbygger Før turbinmontasje 

Anleggsarbeidet herunder medfølgende støy skal 

varsles ved oppslag ved atkomstveier. 

Entreprenør Før anleggsstart 

De mest berørte naboene skal varsles ved brev. 

Lokalt informasjonsmøte om anleggs-

virksomheten skal vurderes. 

Utbygger Før anleggsstart/løpende 

Det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre som 

legges ut på hjemmesidene sammen med annen 

informasjon om vindturbinstøy generelt og 

støykartene fra den gjennomførte støyanalysen. 

Utbygger Utført 
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12 Avfall og forurensning 

12.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

• Riise, E. H. 2010. Kvinesheia vindpark (Storhei). Samfunnsmessige virkninger og annen arealbruk. 
Ask Rådgivning AS Rapport 09-139-3. 52 s. 

12.2 Områdebeskrivelse  

Det pågår ingen bygge- eller anleggsvirksomhet i konsesjonsområdet i dag. Området består av 

innmarksarealer som framstår som upåvirket av forurensning og avfall. Som øvrige deler av Sørlandet har 

sur nedbør tidligere vært en sentral problemstilling, men dette er nå historie. Den største potensielle 

forurensningspåvirkningen i området i dag kommer fra bil- og tungtrafikken på veiene rundt 

konsesjonsområdet. Det vil i all hovedsak være nærliggende drikkevannskilder og vassdrag, evt. grunnvann 

og jordsmonnet ved anleggsstedet som kan bli påvirket av forurensning. Avrenning av forurensning, i første 

rekke drivstoff, olje og kjemikalier, samt erosjon av humus og finpartikulært materiale vil kunne utgjøre en 

fare for forurensning av lokale vassdrag. 

Planområdet har i dag ingen faste punktkilder for forurensning til jord, vann eller luft.  

12.3 Generelt om forurensning og avfallshåndtering  

• Entreprenør er ansvarlig for å oppfylle krav i gjeldende lover og forskrifter.  

• Entreprenør er forpliktet til å utarbeide en beredskapsplan for akutt forurensning som blant annet 
skal omfatte varslingsrutiner, ansvarsavklaring, og beskrivelse av aktuelle tiltak i forbindelse med 
forurensningen.  

• Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele volumet til enhver tid kan samles opp 
ved lekkasje fra tank. Ved olje- og drivstofflager skal det også finnes lager av oljeabsorberende 
materiale. Det skal være absorbent tilgjengelig i kjøretøy og ved mobile tanker.  

• Påfylling av drivstoff til anleggsmaskiner, reparasjoner, oljeskift osv. skal skje slik at spill unngås, og 
på egnete områder der konsekvensene av eventuelle utslipp er liten. Entreprenør skal utarbeide et 
sikkert opplegg for fylling av drivstoff og for verkstedplasser. Dette skal godkjennes av Utbygger.  

• Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet søl pga. uhell eller 
maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet gjøres rent umiddelbart. Det skal finnes en 
permanent, tett container med tett overdekning på anlegget til bruk for mellomlagring av 
forurensete masser før slike sendes til godkjent mottak. 

• Omgang med farlige kjemikalier håndteres i tråd med Entreprenørens HMS-/SHA-plan.  

• Avfallsmengder fordelt på fraksjoner angis og skal rapporteres månedlig. 

• Spesielle forhold knyttet til drikkevann er omtalt i kapittel 9.  
 

12.4 Oppfølging og tiltak i anleggsfasen  

Tabellen under gir en oversikt over påkrevde tiltak i anleggsfasen. Tiltak med hovedfokus på drikkevann 

framgår av kapittel 9.  

Tabell 22. Tiltak forurensning og avfall. 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Rester av nonelslanger og annet avfall skal samles opp 
fortløpende for å unngå forsøpling som kan medføre skade eller 

Entreprenør Løpende 
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Tiltak  Ansvarlig Frist 

ulempe for miljøet. 

Alt avfall inkl. farlig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende 
regelverk. Farlig avfall skal være deklarert ved levering. Det skal 
søkes å minimere mengden restavfall. 

Entreprenør Løpende 

Avfallshåndteringssystemet skal være i drift fra oppstart av 
anleggsarbeidet og helt til all anleggsvirksomhet er avsluttet.  

Entreprenør Løpende 

Risiko for utslipp til jord, luft eller vann (herunder drikkevann) 
skal kartlegges, og risikoreduserende tiltak skal iverksettes.  

Entreprenør Før anleggsstart 

Fordrøynings- og/eller sedimenteringsbasseng skal etableres for 
å hindre avrenning til sårbare resipienter (primært 
overflateinntak av drikkevann). 

Entreprenør Løpende 

Toalett- og sanitærforhold skal ha tilfredsstillende dekning i 
anleggsområdet. Midlertidige avløpsanlegg skal være lukkede 
systemer uten utslipp til resipient. Dersom løsning med 
infiltrasjon av gråvann i grunnen er aktuelt, skal nødvendig 
tillatelse innhentes fra kommunen som 
forurensningsmyndighet.  

Entreprenør Før anleggsstart 

Ved olje- og drivstofflager skal det finnes lager av 
oljeabsorberende materiale. Maskiner utstyres med utstyr for 
absorpsjon av oljeprodukter. Det skal finnes en permanent, tett 
container eller lignende med tett overdekning på anlegget til 
bruk for mellomlagring av forurensete masser, før slike sendes 
til godkjent mottak. 

Entreprenør Løpende 

Integrere plan for å unngå akutt forurensning i beredskapsplan. 
Beredskapsplanen skal spesielt omfatte tiltak dersom det er 
sannsynlighet for forurensning av vann og vassdrag.  

Entreprenør Før anleggsstart 

Ved sprenging og masseflytting skal det unngås at 
sprengstein/masser spres utenfor selve anleggsområdet eller 
havner i naturtyper/dyrket mark.  

Entreprenør Løpende 

Byggematerialer og avfall skal kun lagres innenfor avsatte 
områder iht. riggplan. 

Entreprenør Løpende 

Erosjonsbegrensende tiltak for anleggsområder skal iverksettes 
der dette er nødvendig. 

Entreprenør Før anleggsstart, 
løpende 

Entreprenør skal ha et oversiktlig kartotek med produktdatablad 
over de helsefarlige kjemikalier som er i bruk i 
anlegget/prosjektet. Kartoteket skal oppbevares slik at det er 
lett tilgjengelig. Entreprenør er ansvarlig for at kartoteket er 
oppdatert. 

Entreprenør Løpende 

Det skal etableres rutiner for håndtering av olje, drivstoff og 
kjemikalier både for anleggs- og driftsfasen. Omgang med farlige 
kjemikalier håndteres i tråd med Entreprenørens HMS-plan. 

Entreprenør Før anleggsstart 

Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Entreprenør Løpende 

For å minimere risiko for lekkasje av olje eller drivstoff skal 
maskiner som ikke tilfredsstiller utbyggers krav vises 

Entreprenør Løpende 
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Tiltak  Ansvarlig Frist 

umiddelbart bort fra området. 

Oppbevaring og etterfylling skal skje på tilpasset sted hvor 
utilsiktet spill samles opp og ikke forurenser grunn eller 
vassdrag. 

Entreprenør Løpende 

Mindre/mobile tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres 
ut i fra prinsippet om dobbel sikring med doble vegger.  

Entreprenør Løpende 

Evt. større, semi-permanente lagertanker skal i tillegg til doble 
vegger være utstyrt med et system som sikrer at lagret volum 
ikke når omgivelsene, men fanges opp av oppsamlingskummer 
el.l. 

Entreprenør Løpende 

For faste aggregat skal hele systemet (aggregat + tank + slange) 
stå i container med tett tak og med oppsamlingsfunksjon slik at 
hele volumet kan samles opp ved lekkasje. 

Utbygger/ 

Leverandør 

Løpende 

All påfylling skal skje ved pumping og ikke hevert (falltanker). Entreprenør Løpende 

Mobile drivstofftanker skal ha doble vegger og skal utplasseres 
iht. revidert veileder for håndtering og lagring av mobile 
dieseltanker (http://www.byggemiljo.no/wp-
content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf ) 

Entreprenør Løpende 

Det skal utarbeides og implementeres sikre og gode rutiner ved 
utskifting av olje/hydraulikkolje slik at oljesøl unngås. Planlagte 
reparasjoner, oljeskift etc. skal skje på opparbeidet areal (slik at 
evt. forurensete masser lett kan fjernes) og fortrinnsvis med 
bruk av tett dekke (eks. presenning) under arbeidsstedet slik at 
spill og forurensning til jord unngås.  

Entreprenør Løpende 

Spyling av anleggsmaskiner skal skje på egnede stasjoner med 
sikker håndtering av avløpsvann. Renseanlegg og oljeutskillere 
(f.eks. fra verksted og vaskeplasser) skal dimensjoneres og 
bygges iht. gitte utslippstillatelser og gjeldende forskrifter. 

Entreprenør Før anleggsstart 

Støv fra transport og anleggsvirksomhet nær bebyggelse skal 
begrenses med vanning evt. forsiktig salting. 

Entreprenør Løpende 

Tomgangskjøring av kjøretøy uten personell skal unngås såframt 
tekniske forhold ikke gjør det påkrevd. 

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

I forkant av fjerning av rigg eller annen midlertidig arealbruk skal 
behovet vurderes for prøvetaking av masser for forurensning 

Entreprenør, 
Utbygger 

Før fjerning av rigg 
eller annen 
midlertidig 
arealbruk 

 
  

http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf
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13 Friluftsliv og reiseliv 

13.1 Datagrunnlag 

• Riise, E. 2010. Kvinesheia vindpark (Storhei). Fagutredning friluftsliv, turisme og reiseliv. Ask 

Rådgivning AS Rapport 09-139-2. 60 s.  

13.2 Områdebeskrivelse 

Storhei er et mye benyttet turmål som er lett tilgjengelig via skogsbilveier og brukbart opptråkkede stier. 

Fra varden på toppen av Storhei er det en flott utsikt mot havet. Området er i tillegg nevnt å være av særlig 

kulturhistorisk betydning lokalt sett, da det i tidligere tider var benyttet i forbindelse med jakt, beite og 

slått, samt fungerte som møteplass for gårdene rundt. Storhei innehar derfor en viss symbolverdi. 

Det ligger tre bygg (derav to i bruk som fritidsboliger) innenfor planområdet. Flere hytter vil bli liggende i 

umiddelbar nærhet til vindparken. Avstanden til kommunesentrum i Kvinesdal er relativt kort, og det er få 

inngrep i området. Storhei har derfor et potensial i forhold til friluftsliv og kan være attraktiv for nye 

brukere. 

Viktige friluftsområder i influenssonen til vindparken er utfartsområdet Busund, hytteområdene 

Holmevatnet/ Grunnevatnet, Glovatnet/Gluggevatnet og Birkeland, samt turmålet Kleiva. 

13.3 Konsesjonsvilkår 

Vilkår nr. 7. Ising og iskast: 

• Konsesjonær skal vurdere omfanget av ising og risikoen for iskast. En slik vurdering skal oversendes 
NVE før anlegget settes i drift. Konsesjonær skal utarbeide forslag til rutiner for varsling av iskast i 
perioder med fare for dette. NVE skal godkjenne foreslått opplegg for varsling før idriftsettelse av 
anlegget. NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense 
friluftslivsutøvelsen i planområdet. 

Vilkår nr.  11. Bruk av atkomstvei: 

• Konsesjonær skal stenge atkomstvei og internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal 

avklare bruk av veiene ut over eget behov med Kvinesdal og Lyngdal kommuner og representanter 

for grunneiere-/rettighetshavere. Dersom det ikke oppnås enighet om bruk av veiene skal 

konsesjonær legge frem saken til avgjørelse hos NVE. 

13.4 Konsekvenser 

Negative konsekvenser i anleggsfasen knytter seg blant annet til veibygging, transport av masser og 

turbinmoduler, samt lokalt deponi og uttak av masser. Anleggsfasen strekker seg over en begrenset periode 

på ca. 2,5-3 år, inkludert oppgradering av eksisterende kommunal vei. I denne fasen vil planområdet være 

mindre egnet for utøvelse av friluftslivsaktiviteter, spesielt for jakt. Det vil av sikkerhetshensyn knyttet til 

sprengningsarbeider være begrensninger på ferdsel i store deler av planområdet under bygging. 

Influensområdet vil i mindre grad bli berørt, med unntak av verdier som ligger i nærhet til veien som vil bli 

brukt til tungtransport. 

Utbyggingen vil gi bedre tilgjengeligheten til dette heiområdet og dermed gi økt potensial for fremtidig 

bruk knyttet til både tradisjonelle friluftsaktiviteter som turgåing, jakt og fiske, og til moderne 

friluftsaktiviteter som for eksempel sykling. 
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I vinterhalvåret vil det være en viss risiko for at is kan fryse fast på rotorbladene når disse står stille og bli 

kastet av når turbinen starter igjen. Faren for iskast er størst i perioder med tåke om vinteren. 

Friluftslivsaktiviteten i området under slike værforhold vil normalt være svært begrenset. Det skal skiltes 

om isingsfare ved vei, stier og løyper som leder inn i vindparken. 

Med en beregnet forekomst på 2-3 % årlig vil ising kunne forekomme 7-11 dager i året. Faren for uønskede 

hendelser oppstår når isen ukontrollert løsner fra bladene og faller i bakken. Det kan skje når turbiner som 

har stått stille starter opp igjen. Skadepotensialet øker i takt med menneskers bruksfrekvens i det aktuelle 

området. Under forhold som fremmer ising vil sannsynligvis ferdselen i området være lav. Kombinasjonen 

av nedbør, vind, kulde og tåke vil gjøre det lite attraktivt for friluftslivsutøvere å ferdes i området. 

Driftspersonell vil trolig være tilstede i vindparken. Disse vil være kjent med risikoen for iskast, og vil kunne 

opptre slik at risikoen blir minst mulig. Med bakgrunn i den beregnede forekomsten av ising vurderes 

risikoen for å bli truffet av is som liten for tredje person. Skilting som varsler om risiko for iskast ved gitte 

meteorologiske forhold anbefales på atkomstvei til vindparken. 

Når vindparken er i drift vil området være åpent for allmenn ferdsel, slik at det fortsatt kan brukes til både 

turgåing, fiske/jakt og bærplukking. Områdets verdi som et lite berørt rekreasjonsareal vil imidlertid bli 

betydelig redusert. 

Enkelte hytter vil også bli visuelt og støymessig påvirket i betydelig grad. De to hyttene sør i vindparken vil 

også bli berørt av skyggekast, se eget kapitel om Støy og skyggekast. Hytteområdene nord for vindparken 

ved Holmevatn og Grunnevatn vil ikke bli visuelt påvirket, mens fra hytteområdet Gluggevatn øst for 

vindparken vil noen få turbiner bli synlige. 

13.5 Oppfølging/tiltak i anleggsfasen 

Tabell 23: Tiltak friluftsliv. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Unngå ødeleggelse av etablerte stier og tilrettelegginger for 
friluftsliv i forbindelse med anleggsarbeidet. Tilbakeføre 
eventuelle ødeleggelser i forbindelse med ferdigstilling av 
anlegget. 

Entreprenør Før idriftsettelse 

Det skal settes opp midlertidige skilt langs atkomstveiene og 
mye brukte stier som informerer om pågående 
anleggsvirksomhet. 

Entreprenør Før idriftsettelse 

Det skal settes opp permanente varselskilt ved atkomstveier og 
mye brukte stier inn i området om fare for iskast. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Det skal etableres et system for elektronisk varsling av faktisk 
farenivå for iskast. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Det skal gjennomføres informasjonsmøte/kursing av 
driftspersonell i vindkraftverket. 

Utbygger Før idriftsettelse 

 

14 Frist for istandsetting 

Utbygger skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Arbeidet skal være 

ferdig senest 2 år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.  
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15 Prosjekttilpasset kontrollplan 

15.1 Konsesjonsvilkår 

Anleggskonsesjonen for Kvinesheia vindkraftverk inneholder følgende vilkår om kontrollplan:  

• (…) Konsesjonær må utarbeide en prosjekttilpasset kontrollplan som beskriver rutiner for håndtering 
av avvik.(….) 

 

Kontrollplanen skal iht. NVE veileder 1-2016 beskrive rutiner som sikrer at utbyggingen skjer i tråd med 

lovverk, konsesjon, pålegg og godkjenninger (av bl.a. MTA med detaljplan). Planen skal også inneholde 

rutiner for når konsesjonær skal melde ifra til NVE om avvik.  

En kort omtale av arbeid med prosjekttilpasset kontrollplan skal inkluderes i MTA. Selve planen er ikke 

gjenstand for godkjenning fra NVE, men kan bli gjenstand for kontroll.  

15.2 Internkontroll for krav til miljø og landskap 

Fra 1.1.2019 er det i energilovforskriften gitt nye krav til konsesjonærs oppfølging av miljø- og 

landskapskrav. NVE ga i desember 2018 ut en ny veileder, nr. 8-2018, som utdyper dette. 

Formålet er å lette NVEs tilsyn med anleggene og fremme miljømessig god utbygging i tråd med 

konsesjonskrav. Det er også et formål at internkontrollen skal medføre et kontinuerlig forbedringsarbeid, 

ved å inkludere rutiner for systematisk evaluering og forbedring av eget internkontrollsystem. Sentrale 

stikkord her er oppdatering ved endringer og kontroll av praktisering i alle ledd. Hvor ofte 

vurderes/fastsettes av konsesjonæren selv. 

Kravet om internkontrollsystem for miljø og landskap oppfattes å være en utdyping og videreføring av 

kravet om prosjekttilpasset kontrollplan. Det legges derfor opp til at punktene fra kontrollplanen, jf. 

vedlegg, inngår som et av flere elementer i internkontrollsystemet. 

15.3 Beskrivelse av prosjekttilpasset kontrollplan 

Tabell 24. Sentrale grep i interkontroll miljø og landskap/prosjekttilpasset kontrollplan for 
anleggsfasen. For driftsfase må det lages et revidert internkontrollsystem. 

Krav Ansvarlig Frist 

Det skal under utbyggingen være et system for internkontroll for 
ivaretakelse av krav fra offentlig myndighet til ivaretakelse av 
miljø og landskap. Internkontrollen skal dokumenteres skriftlig. 
Internkontrollsystemet skal minimum inneholde:  
a) oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for 
anleggene 
b) kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for 
anleggene 
c) dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og 
drives i samsvar med krav om miljø og landskap fastsatt i eller i 
medhold av energiloven kapittel 3 
d) kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av 
tilhørende planer for risikoreduserende tiltak 

Det vises til NVE veileder 8/2018 for utdyping. 

Utbygger System før 
oppstart, risiko-
vurderinger mv. 
senest i løpet av 
første kvartal etter 
oppstart 

Det skal etableres rutiner for systematisk evaluering og Utbygger I løpet av første 
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forbedring av internkontrollsystemet for miljø og landskap, samt 
kontroll av at systemet blir praktisert i alle ledd 

kvartal etter 
oppstart 

Avvik er brudd på krav fastsatt i lov, forskrift og enkeltvedtak fra 
offentlig myndighet. Relevante krav for prosjektet skal til enhver 
tid framgå i systemet for internkontroll. Avvik knyttet til miljø og 
landskap skal rapporteres iht. utbyggers system for melding og 
håndtering av avvik i prosjektet. Avvik av middels og høy 
alvorlighetsgrad skal meldes videre uten ugrunnet opphold til 
NVE av utbyggers utpekte NVE-kontakt. 

Utbygger, 
Entreprenør 

Løpende 

Entreprenør skal være miljøsertifisert etter ISO14001 eller ha et 
tilsvarende miljøstyringssystem. 

Entreprenør Før oppstart 

Entreprenørens styringssystem skal benyttes under 
anleggsarbeidet.  

Entreprenør Løpende 

MTA og detaljplan med evt. endringer/tillegg fra NVEs 
godkjenning skal fungere som styrende dokumenter for 
prosjektet. Entreprenør skal følge opp krav i MTA/detaljplan og 
utarbeide en Miljøoppfølgingsplan som beskriver hvordan krav 
skal ivaretas i praksis. Entreprenør skal følge opp krav 
systematisk som en del av sitt internkontrollarbeid, og gjøre 
systemet for oppfølging og dokumentasjon tilgjengelig for 
utbygger, slik at utbyggers miljøkoordinator kan utføre 
stikkprøvekontroll. 

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

Dersom det oppstår vesentlige planendringer må dette meldes 
skriftlig og godkjennes av NVE før endringene iverksettes 

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

I byggemøter mellom Utbygger og Entreprenør skal forhold 
knyttet til ytre miljø være et fast punkt på dagsorden.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

Entreprenør skal sikre at spørsmål knyttet til det ytre miljø er en 
del av HMS-rundene på anlegget. 

Entreprenør Løpende 

Utbygger vil sørge for at anleggsgjennomføringen følges opp av 
en miljøkoordinator. 

Utbygger Løpende 

Miljøkoordinator skal holdes løpende orientert om fremdrift og 
utførelse, og tilkalles ved viktige avvikssituasjoner, tvilstilfelle 
om utførelse og milepæler i anleggsutformingen.  

Entreprenør Løpende 

Entreprenør er i samråd med Utbyggers miljøkoordinator 
ansvarlig for at hendelser og avvik blir rapportert videre i 
henhold til Utbyggers prosedyrer for avviksbehandling. Større 
avvik rapporteres til NVE.  

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

Rapportering knyttet til ytre miljø skal følge de retningslinjer og 
de rutiner som er avtalt for prosjektet for øvrig.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

 

15.4 Oppfølging og tiltak i anleggs- og driftsfasen  

Kontroll av ytre miljø skal ellers sikres ved oppfølging av de tiltak som er angitt i denne MTA. En 

sammenstilling av samtlige punkter er gjengitt i vedlegg. 
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1. Håndbok: Terrenginngrep og landskapstilpasning 

2. Oversiktskart Kvinesheia vindkraftverk 

3. Arealbrukskart/detaljplankart Kvinesheia vindkraftverk (6 kartblad) 

4. Eiendomskart 

5. Utomhusplan trafo og driftsbygg 

6. Arkitektoniske føringer for bygninger 

7. Notat om opprustning av kommunal vei, oppfølging av konsesjonsvilkår 

8. Rapport om støy og skyggekast, oppfølging av konsesjonsvilkår 

9. Prosjekttilpasset kontrollplan/sammenstilling av alle miljøtiltak i MTA  

10. Kart unntatt offentlighet (sårbare naturmangfoldverdier) 
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Litteraturliste: Konsekvensutredninger og fagrapporter 

Dokumentasjon skal være tilgjengelig på tiltakshavers nettside https://www.statkraft.no/Kvinesheia. 
Rapportene ligger også på NVEs nettside med oversikt over vindkraftkonsesjoner 
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?type=A-6&id=62. 
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