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1• Innledning .

ureldingen for en beskrivelseav selskapsstrukturen og
noen nøkkelopplysningerfor eierne av Dalane Vind.

i henhold Lil Planeog bygningslovens Kap.VII-A og
Energilovens kap. 2, melder vi herved bygging av

Dalane Miljøverk IKS (DIM) er et interkornrnunalt

vindkraftanlegg (vindmøller) og utvidelse av eksisterende avfallsanlegg på Svåhciai Eigersund kornrnune i

vasjonsselskapsom orrfatter og eies av kormonnene

Rogaland.

renn-

Eigersund, Sokndal og Bjerkreirn. DIM har sin adrrrini
strasjon samt mottaksanlegg for avfall og slam på
Svåhela avfallsplass.

1.1 Formål med meldingen.
På avfallsplassen er det følgende hovedanlegg:

Erå informere alle
relevanteuryndigheter,
organlsasjonerog befolkningeni området om at planleggingavvindkraftanlegg
(vindmøl (er) og utvidelse aveksisterende avfallsanlegg
horrnå let med denne

meldingen

har startet. Gjennom meldingen vil disse bli kjent

med utbyggingsplanene og kan bidra med innspill til
et utredningsprogram.

Utredningsprograrnrnet

• Mottaksanlegg

for awannmg av septikslarn.

• Ornlasteplassfor husholdningsavfall.
• Mottaksplass for spesialavfall.
• Lager for fa rlig avfall.
• Kombinert garasje/sorteringshall.

hartil

hensiktå klarleggedevirkningersomtiltakenegir.Vind
kraftanlegget er konsesjonspliktig etter Energilovenog

utredningsprograrnrnet
skaldannegrunnlagforen
konsekvensutredningborn tiltakshaver skal sende
\

• Deponi for restavfall

DIM har innsamling av husholdningsavfall i alle de Lire
medlemskommunene, DIM har også lokale gjenvinningssta5jonerfor

mottak av både riærirrgs-og

samrisenmed konsesjonssøknaden.Det vil også bli

husholdningsavfall i Bjerkreim og Sokndal kommune.
Selskapethar også påbegynt bygging av gjenvinnings-

utarbeidet reguleringsplan for området og konse-

stasjon i Eigersund kommune sorry vil stå ferdig i 2005.

kvensutredningen
vil dannegrunnlaglor reguler'

1.3 Begrunnelsefor tiltaket.

ingspfanen.

1.2 Beskrivelseav tiltakshaverne.

Eierneav DalaneVind, Agder Energiog Dalane energi,
har lokal

Dalane Vind ASeies av Agder EnergiASog

_

DalaneenergiIKS.Agder
Energieies

forankring som

vannkraffprod usentcr

og distributører av elektrisk energi. De politiske

myndigheteneønskerå leggetil rettefor en betydelig
utbygging avvindkraft i Norge innen 2010. Dersom
ranrrriebetingelsenefor virrdkraIt blir akseptable,
Ønsker de to eierselskapene å innta eir rolle innenfor

I av Statkraft og komm unene på Agder,
Dalane energi IKSeies av kommunene

vindkraft som samsvarer med den rolleri de har som

! Bjerkreim, Eigersund,Lund og Sokndal.
Dalane er netteier i regionen. Se bakerst i

Selskapenessatseting Dalaneregionen vil skje gjennorn
selskapet Dalane Vind AS.

vannkraftprodusenter

og soul distrihusjonsselska per.

0 Oversiktskart
over
området
DIM har behov for på sikt å utvide sin avfallsplass på
Svåheia som på sikt sannsynligvis vil betjene laridområdet fra Boknafjorden til Fedafjorden. Behovet er spesielt

Utsnitt fra kommuneplanensarealdel

og har ubetydelig med vegetasjon. Det finnes allerede
kjøreatkomst inn Lil avfallsplassen, moendet må i tillegg

byggesatkomst til hver vindturbin. Det er forholdsvis

stort for:

ukomplisert å bygge veier og å fundamentere

Nytt areal for bearbeiding og foredling av avfalls
produkter og utsorterte avfallsfraksjoner til mer
høyverd ige og salgbare produkter.

anleggi området. Detsaromegjelderf rarnføringav

Utvidelse rned et nytt deponi like sørvestfor dagens
avfallsdeponl.
• Arealfor renseanlegglor sigevann.

2. Beskrivelseav tiltakene, lokalisering
og arealbruk.
2.1 Området og tiltakene.

vindkraft

kabler, som i stor grad vil Ull lagt i veiene.

Bortsettfra driftsbygningersomdisponeresav DIM,er
det ingen annen bebyggelsei selveområdet. Avstand til
nr, rmeste bebyggelse er ca. 750 meter målt horisontalt
fra ytterkant av området avsatt til formålet "eksisterende byggeområde, avfallsbehandling " i kommuneplan-

ens arealdel
Området benyttes som nevnt Liavfalldeponering.
Vindturbinene

VINDKRAF[ANLEGG
Vindkraftanlegget er planlagt på Svåheia.Arealet
eies delvis av Dalane Miljøverk IKS(DIM) og søkeren
har inngått intensjonsavtale med DIM om å kunne
utnytte arealet. Det aktuelle arealet for plasseringav
vindturbiner er på ca. 1 200 da og ligger rundt området

vil ikke påvirke denne kruken av området.

UTVIDELSE
AVAVFALLSANLEGGET

Utvidelse
aveksisterende
avfallsanlegg
erenforutsetningfor å opprettholdeogvidcreføredagensdrift
ved avfallsanlegget.

der avfallet deponeres. Området er avsatt til fremtidig

Eoretahleringavet

byggeområdefor vindkraftanlegg og utvidelse av

produkterog/ellerutsorterteavfallsfraksjoner,
er det

avfallsanleggi

behov for minst 10, helst 20 dekar med tilhørende
buffersone rundt. Dette høreære et areal som ikke

kommuneplanens

arealdel,

nytt areal For bearbeiding av avfalls-

Vindforholdene på stedeter målt fra september 2001.
Middelvinden i perioden har vært 7,5 fil 8,0 m/s målt i
ca.50 m høyde.

liggerfor nærandre anlegg somdeponiellerslam-

Området egner seg for plassering av 6 - 8 turteiner (vindmøller) a 2 3 MW, det vil si til sammen ca. 20 MW. Vi

avfallsplassen
pekersegut somet naturligog velegnet

mottak.
Et forholdsvis avskjermet areal like nordvest for

presiserer at endelig to rhinsLørrelse og plassering først

område i denne sammenheng. Arealet kan dreneres
sammen med deri Øvrigedreneringen for Svåheia

vil væreavklartetter seneredetaljplanlegging.

avfallsanlegg.

Forventet produksjon i et middelår er ca. 50 GWh.
Like sørystfor dagens deponi er det et areal sorn peker

terrenget i området er stort sett hart fjell, småkupert

segut sornen naturligutvidelsenårdagensdeponien

uversraismrae na wanera.

gang blir fullt. Pd et areal på ca. 150 da kan det
deponeres i størrelsesorden 4 million rn3 avfall. Også

2.4 Forholdet til offentlige planer.

dette området ligger slik at sigevann kan dreneres inn

Det aktuelle området er avsatt til "eksisterende

påeksisterende
sigevannsledning
til sjØen.

byggeområde;
avfallsbehandling'samt "planlagt

Det er i dag ingen heharidling av sigevannet fra Svåheia
avfallsplassførdet ledes uti sjøen. En må regne med at
det kan komme krav orn rensing av sigevannet, og dei
eneste alternativet på kort sikt er å bygge et lokalt
renseanlegg.Dette må legges mellom deponiet og
sjøen. Det vil derfor være behov for areal til et renseanlegg.Anslått

hyggeområde;avfallsbehandling og annet hyggeområde" i komm uneplariens arealdel. l tillegg er det i
kornmuneplanens

arealdel vist en buffersone rundt

hyggeorrirådet.
Deter forutsatt at endeligavgrensingav
buffersonen rundt området skal avklares i reguleringsplan l samråd med Eigersund kommune er det varslet

planoppstartog arbeidetmed reguleringsplan
for
området er påbegynt. Formålet med reguleringen er
å legge fil rette for å videreføre Miljøverkets drift og å

arealbehov er Stil 10 dekar.

2.2 Eiendomsforhold.

kunne produsere elektrisk energi (vindkraft). Før

behandling av reguleringsplanen må konsekvensStørsteparten av orrirådet eies av Dalane Miljøverk
IKS,eier av gnr. 24 bnr, 7. Området avsatt til formålet
"byggeområde."i kurnmuneplaneris arealdel inkluderer

\
\

\

utredningspliktenværeoppfylt.
2.5 Forholdettil andre prosjekter.

også deler av gnr. 24 bnr: 3, 4, S, 6, 7 og 29, Dalane Vind
haren i ri ensjonsavta
lerned DalaneMiljøverkl KS orn å

Tiltakshaver kjenner ikke til at det foreligger planer om

utrede, plan legge, bygge og drive vin d krafta n legg.

vindkraftanlegg i umiddelbar nærhet til dette prosjektet.

\

2.3 Eigersund kommune.
Nærmeste eksisterendeavfallsplasserer i Sola og
Eigersund er en av korn mune.nei Dala neregio-

\
\
\,

Flekkefjord.
Beggedisseskalnedleggesinnen

nen i kogaland. Kommunen dekker et areal på
430 km2 og har ca, 13 500 innbyggere. Kommunesenteret er Egersund.Svåheialigger
ca. 12 km sydøst for Egersundsentrum,

16.07.2009, Svåheiavil gjennornsamarbeidi selskapet
SVARbli felles deponi for selskapeneRYMI,IVAR,DIM og
IRS.

3. Lovgrunnlag og framdrift.

sørtorRv44sorn

passerer

_:. 3.1 Lovgrunnlag.
området mellom sledene I ædre

og Mori g.

VINDKRAFTANLEGG

Sørlandsbanen
går gjennomEgersund
ogdeterdypvannskaiibyen.

etter Energilovens
§ 3 1.Somen del avsøknadenkreves
det at virkningeneavtiltaket utredesug beskrives.!

Det planlagte vind kraftanlegget er konsesjonspliktig

Foto. FeteSeglem

Oversiktsbildefra Svåheia.
kornrnune planens a realdel er det stilt krav om at det

skal

utarbeides
reguleringsplan
for tiltakene.

avklares orn Liltaket utløser konsekvensutredningsplikt.
Planrriyndighetene, i dette tilfellet Filtersund kommune,

eransvarlig
myndighetforkonsekvensutredninger
av
Tiltakene krever ikke automatisk

plikt til

melding og

konsekvensutredning etter Plan og bygningslovens

§ 33-7,Mentiltakenekangå Ilinnunderlovens§ 33-2b.
I henhold til forskrift orri korisekvensutredni nger
vedlegg 11- skal det vurdere; om denne type tiltak (over
en viss størrelse)-kommer
i konflikt med forhold nevnt

avfallsplasser.
Spørsmålet om utvidelsen avavfallsanlegget på
Svåheia utløser konsekvensutredningspliktble forelagt

nigersund kommune i brev datert 09.09.04. I brev fra
Eigersundkornrourie datert 23.09.04 ble det klargjort

i forskriftene§ 4, med bakgrunni erfaringermedtil-

at Eigersund kornrnu ne, sorry ansvarlig myndighet etter
bestemmelsene om konsekvensutredning, anså tiltaket

svarende prosjekter de siste årerye vurderer vi at tiltaket
er meldepliktig og at det vil bli krevd konsekvens

for å falle inn under kriteriene som utløser konsekvensufredninlts plikt

utredning.
I sarnråd med Eigersund kommune er det besluttet

Knnsekvensutredningenskal danne basis lar vedtak

at NVLskalvere ansvarligmyndighetetter bestem

etter Energiloven, Forurerisningsloven og Plan-og
bygningsloven. Det er avklart at NVE er ansvarlig

meiseneom konsekvensutredring for err felles

myndighetfor gjennomføringav konsekvensut
redningenfor vindkrattanleggeL.

korisekverisutrednirigav vindkraftanlegget
utvidelsen av avfallsanlegget.

og

3.2 Framdrift.
UTVIDELSE
AV AVFALLSANLEG
C,E1
Utvidelseav avfallsanleggetutløserplikttil å utarbeide

reguleringsplan
etterplan og bygningslover)
§ 23. I
forbindelse med reguleringsplanarbeidet rrrå det også

Aktivitet
IiVqtJ'rd1'i,Y,
dv rrleld

Hmririg nv melding
Vedtaknm I;1/ prnp,i
Y;rnr.sr_kvcis',i
Lrcd"nr
h'rrsennint* av rrp, pl

Ill'.•;Cndri , dv kun'_,3ch'.rridliriguv reg.p
Kcnsesjnn sbrhanr.lli
KcrlSe`.Jcrl
-)etalihl-]ill
..Ivll.e

ri

Se av n0-tkaf

ell if Lsall

Foreløpig arbeides det etter følgende framdrift
prosjektet.

for

oversiktsbilde fra avfallsplassen slik den ser ut i dag.
Aktivitet

2005

2006

2007
=

ing,pndlnj; av n-nlding IC,I
I IØrirlg .{v
....mclr.linv,
Vnitnk urn KL!-progr,{'n

- i i

i i

i i I

2008

........

Knnsrkvoncutrednulg
-_.....
Ini'SCnlinp:avn•p,.plan

,

fsrnanc, ing av reg.plun
Llyt;t,i i

4. Vindkraftanleggene
påSvåheia.

reisenpå utbygginga.Det kanbli aktuelt medentrin-

4.1 Generelt.

plasseringavvindturbineri området.

Et vindkraftanlegg består av selvevindturbinene, kabel-

4.3 Vindturbinenes stØrrelse.

nvis utbygging. Kartet (figur 3)viser aktuelle steder tor

\'

arrleggog trafoer,veierog evt. driftsbygg. Det dommerende
de elementet er selve vindturbinene. Kabler graves
\ \

normalt ned i vegene. Trafoer og bygg blir av begrenset

fysiskstørrel.eggomfang,
ogkani stor grad til passes
ler
renget og omgivelsene.

\

\
\

4.2 Plasseringav vindturbineneog
\ stØrrelsenpå parken.
Vindturbinene Ønskesplassert i de mest

vindrike
deleravområdet.EksaktplasserI-

ing og antall turbirier er
ikke

avklartda dette er
naturlig å gjøre i en senere planfase.

Valgenemåtilpassesatkomstvei,turbinstørrelse og turbintype. I tillegg vil eiernes

investeringsstrategi
påvirketotalstØr-

Størrelsen på nye vindturbaner har Økt dramatisk de
siste årene-og Øker fremdeles. Mensturhiner mindre

enn 1 MW og med en høyde på ca. 50 rn (til navet) var
mest vanlig på slutten av 90-tallet, er del nå Lurbiner på
2 - 3 MW og høyde på 80 til 100 m som dominerer.
Pr.i dag framstår det derfor som rrlest realistisk å
benytte forbirier på 2 - 3 MW, Disse er 80-100 m høye
- målt til navet. Kotordiarneteren er i samme størrelses-

orden. Typiskavstand mellom turbiner med denne
størrelsen-ut
fra produksjonshensyn-er
250 til 500 m.
I tillegg må plasseringen tilpasses atkomstmuligheter,

omgivelsene,
støyforholdog selveterrenget
4.4 Selvevindturbinen.
Tårneter vanligvisavstålog utformet somen konisk
sylinder. Diameteren er A - 5 m ved ruten og avtar opp

Oversiktsbildefra Svåhela.
mot toppers. Tårriet monteres på et fundament

På

grunn av de store vindkreftene som "angriper"vindtur
birien høyt over bakken, må fundamentet

være kraftig.

atkomst Lil avfallsplassen. Det kan bli aktuelt med

utbedringer av avkjørselenog riksveien.Internt i parken
vil det bli bygd veier fram til hver enkelt turbin.

Påtoppen av Lårnot sitter rnaskinhuset som rommer

Alle komponenter må fraktesinn i området med hil.

girkasse,generatorm.m..Atkomstentil maskinhuseter

Jernbarietra nsport er mulig til rgersu nd, og det er
dypvannskai i rgersund.

innvendig i tårnet. Kahlenefra generatoren føres også
ned tårnet.

4.7 Nettilknytning.
Maskinhuset dreies automatisk slik at rotoren alltid står
opp mot vinden. Rotoren ertne bladet og monteres i
fronten av maskinhuset. Bladene på rotoren er vridbare

ogvridningenblir kontinuerligtilpassetvindstyrken.På
denne rnåteri oppnås en høyest muligvirkningsgrad
(flest mulig kWh). Det finnes også rotortyper med
konstant bladvinkeltilpasset
styrken.

den vanligste vind-

Rotorene dreier normalt med 10-15 omdreininger
i minuttet. Det er også vanlig at alle rotorene har
omtrent sanipe orradrein l rigshastighet og -retning.

Det går en 1 5 kV linje inn i området. Denne linjen kan
maksimalt ta i mot ca. 3 MW med ny kraft, dette er for
lite dersom vindkraftanlegget blir bygget. Det antas
derfor at det må bygges en ny 50 kV transformatorstasjon på svåheia og at det eksisterende15 kV linjenettet fram til Skåra,like ved Egersundsentrum, må
byggesorri til deri økte spenningen. Den totale linjelengden til Skåraerta. 10 km,Vi antar at den ombygde
linjen stort sett vil følge dagens linjetrase.Ombyggingen kan i tillegg føre til mindre endringer på lokalforsyningen og in nrnatn ing fra de lokale kraftstasjonene i

området.
Vindturbinene. blir reist og montert ved hjelp av store

4.8 Drift av anleggene.

rnobilkraner.
Se figur 5 på side 10.

Deri enkelteturbin

er i storgrad automatisert. Den dreier

selvturbinhuset og rotoren opp motvinden, vrir bladene

4.5 Transformatorerog kabelanlegg

i en optimal vinkel og starter og stopperved for lavogfor

Strøramen fra vindturbine ne vil normalt bli transformert opptil en høyere spenning i en transformator

høyvind.Detsammegjeldervedfeil pånettetogandre
fell.I tilleggkanalledissefunksjonenefjernstyres.
Turbinenvil normalt stanseved vindhastighet under

ved hver Luubin.Deretter føre; strømmen via nedgravde

3-5

kabler fram til hovednettet,

nytt er gunstige,vil turhinen starte automatisk.

4.6 Atkomsttil vindparken.

Vindturbinene må ha tilsyn og service med jevne

Hovedatkomst

mellomrom. l tillegg kandet oppstå fell som må rettes.AIL
detteforutsettertilgang påØvetog kompetent personell.

inn i parken blirfra Rv 44 og via dagens

rnjs og høyere enn 7 S mfs. Når vindtorholdene på

© Fguren
viser
hovedkomponenter
ien
mølle

;.
„

-

-

i

.:'

,

'
området avsatttil eksisterendeavfallsanleggi kommune-

Oversiktsbilde fra avfallsplassenslik den serut I dag.

planensarealdelI midten, omgitt av mulige utvidelsesområder

len park av denne størrelsener det rimelig å anta et
løpendebehovpå ca.1 årsverk.
VedstørrefeilellervedlIke

Dette er også en logisk konsekvens av de stadig strengere

holdsarbelder vil antallet være høyere, det samrite gjelder i
utbyggi riggperioden.

avfall og avfallsbehandling.

loverog bestemmelser
soloinnføresi forbindelsemed

4.9 Produksjonsdata
og Økonomi.

Ved å legge til rette areal for bearbeiding og videreforedling av avfallsrelaterte produkter, styrkes den virksom-

Produksjonen er avhengig avvindforholdene.

enda større grad en utvidelse med et nytt avfallsdeponi.

hetensomDIMharetablertpåSvåheia.
Dettegjelderi
Middelvinden
er 7,5til 8,0m/s.Forutsattvindturhinerpå

Vedå utvide med et nytt avfallsdepenipå Svåheiavil eksi-

2.5 - 3 MW kanorrrådet gi plasstil ca.20 MW og gi en

sterendeinfrastrukturi formavatkomstveg,
driftsveger,

årsproduksjon på ca. SOGWh (50000000 kWh). Dette
tilsvarer energiforbruket til ca. 7 500 eneboliger Tallet vil

vann-og avløpsanlegg bli utnyttet. Videre er etablering av
nye avfallsdeponie.r ofte kontroversielle saker i forhold til

varieremedvindforholdene
i det enkelteår

berørteog ikkeberørtenaboer.HerskillerSvåheia
segi dag

Kostnadenefor å installerevindturbiner er i dag ca.8 mill

gunstig ut rned gode naturgifte forhold og ingen større
konflikter rned nahocreller nabointeresser.

NOK pr. installert MW. Totale investeringskostnader karl

6. Vurdering av konsekvenserav vindkraftverkog

dermed bli i størrelsesorden160 mill NOK.

Vårforeløpigevurderinger at investeringer
i vindkrafter
lønnsomme når samlet inntekt på elektrisk kraft kornriser

utvidelseav eksisterendeavfallsanlegg
6.1 Generelt.

nær40 Ørepr kWh.Detteer relativthøytoverdagens
nivå. Ettervårt syner et slikt nivå urealistiskuten at det
etableres et marked for såkalte "grønne sertifikater",

1

eller

tilsvarendeordninger.Da byggingavvindkraftanlegger en

politiskmålsetting,antarviat slikeordningervilkomme
på plassom noe lid. Eneventuell investeringsbeslutning
vil først bil tatt når rarit rnebetl ngel serie er roer oversiktlige.

VINDKRAFTANLEGG
Et vindkraftverk

på Svåheia vil utnytte deler av et

områdesomi dager påvirketog gitt restriksjonersom
følgeaveksisterende
avfallsanlegg.Demestaktuelle
områdenefor plasseringavvindturbineneliggerinntil
eksisterende avfallsarlegg og vil ikke være i konflikt med
dette. Vindkraftverket

vil kunne utnytte eksisterende

5.Utvidelse
avSvåheia
avfallsanlegg

avkjørseltil områdetfra Rv44 og deleraveksisterende

5.1 Generelt

den lokalekraftproduksjonen
og påden måtentrygge
energiforsyningen.
Svåheiaer i rapportfra Rogalands-

Behovet for utvidelse av Svåheia avfallsanlegg vil være
samfunnsøkonomisk meget gunstig ved å utnytte

forskning utpekt som et svært godt område for vind-

intern infrastruktur. Vindkraftverket vil bidra til å sikre

eksisterende
anleggoggrunnlagsinvesteringertil
videre
drift.
Behov for rensing av slgevann og annen forurenset

avrenning
vil sannsynligvis
bli et påleggi løpetavfå år,

kraftanlegg,

Foto: I'f'(r Sr'ylr'rn

Oversiktsbilde fra svåheia .

UTVIDELSE
AVAVFALLSANLEGGFT
Eri utvidelse av avta Ilsa n legget på Svåheia vil sikre
dagens drift og rnollakskapasitet. Utvidelsen vil dekke
behovet for dagens mottaksområde

og dempe behov

Virkningen vil avta med Økende avstand til orrådet.

Rotorblinkog skyggekastingfrabevegelsenav rotorene
vil også kunne påvirke det visuelle bildet i orrrådet
rundt viridkraltverket.

for eventuelle nye avfallsplassereller utvidelse av

eksisterende.
Dagensfyllplassernærmerseggodkjente
fyllhøyderog en utvidelsevil såledesvageavavgjørende
betydningfor denvideredriften.
avta lisplasser med nødvendigeanlegg
og infrastruktur vil ha virkninger på miljø, naturressurserog samfunn i cm rådet. Konsekvensene

Vindkraftverk og

av utbygging vil

bil belyst

i konsekvensul-redningen.

UTVIDELSE
AVAVFALISANLEGGET

Fyllingeri forbindelse

rned avfallsplasser lokaliseres

vanligvis i naturlige dalsøkk i terrenget for å kunne
samle og rense nedbør og slgevann.Det er derfor
sjeldent aL selve fyllingene gir stor grad av visuell
påvirkning. Ved riktig plassering av til hørende anlegg
og infrastruktur vil derfor den visuelle påvirkningen fra
avfallsplassen være begrenset.

Meldingen giren kort beskrivelseav hvilke konsekvenser
en utbygging vil kunne medføre med tanke på visuell

6.3 Landskaps
- og friluftsinteresser.

påvirkning, landskaps-ogfriluflsinLeresser, kulturmiljø
og kulturminner, flora og fauna, landbruk, støy og for-

VIND KRAFTANI..E
GG

urensing,forsvarsinteresser
og samfunnsmessige

Fysiskeinngrep i naturen vil i kraftutbyggingssarnrnen-

virkninger, De virkningene som vi ansersom de
vesentligste, og som hØrvurderes / utredes i

heng være beskjedne ved vindkraftverk Inngrepene vil i
hovedsak være knyttet til interne veier og fundament for

konsekvensutredningen
er innarbeideti et forslagtil
•

utredningsprograrn

vindturbinene

i kapittel 7.
Vindkraftverket anses å ha liten innvirkning på frilufts

6.2 Visuell påvirkning.

interesseneutover endring av opplevelsesverdienpå
grunn avfølger beskrevetunderindre punkt i dette

kapittel

VINDKRAFTANLEGG

Visuellpåvirkningfra vindkraftverker ofte
den mest betydningsfulle

og omstridte

virkningen.Vindturhinermå
plasseres

Søri området mot sjøen går en tursti, Postvegen.
Postvegen vil ikke bli direkte berørt av utbygging, rien
vindturbinene vil sannsynligvis bli synlige og kunne høres

langsdeler av vegen.
høyt og rriest mulig åpent i terrenget for
å viere eksponert for virid. DeLLe medfører
i

U NIUELSEAVAVFALLSANLFGGFT
Utvidelse av avfallsanlegget vil endre landskapet

eksponeringmot tilstøtendeorrråderog
vindturbinenebliroftedominerendei og

struktur. Vedavslutningogtlldekkingavfyllingenevil

innenfor
nyefyllplasser
ogvedetablering
avinterninfra-

i umiddelbar nærhet avvindkraftverkel.

endringene
blimindresynlige
ennunderdriftsperioden.

u

*

Oversiktsbilde fra Svåheia.

Deleravområdet rundt avfallsanleggeter i dag

følge av avfallsplassen.

gjerdetinneogfriluftsinteressene
i detteområdetanses
som små. Ved utvidelse avavfallsa n legget må det påreg-

I I I V I D ELSE AV AVFALLSANLEGGET

nesatom rådetsonier gjerdetinneutvides.
6.4 Kulturmiljøog kulturminner.

Utvidelseavavfallsanlegget
vil endrefloraeninnenfor
deleravde områdenesomberøresavutvidelsen.Deter
foretattregistreringav biologisk rnangfoldi forbindelse

Med kulturminner menes spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter knyttet til

med avfallsanlegget, samt at mulige konsekvenser for
plante- og dyreliv ved en utbygging i tråd med
kommuneplanens arealdel er vurdert

historiskehendelser,
tro ellertradisjon.Medkulturmiljøer
menesområderhvorkulturminnerinngårsomen del

Utvidelseav avtallsanlegget anses i utgangspunktet å

aven større helhet eller sammenheng, Kulturminnerfra
[Ør1537 er du lorriatisk fredet etter kulturr ri iodel oven og
betegnes automatisk fredede kulturminner. Kulturminnerfraetter 1537 kallesnyeretidskulturminnerogkan

bidra til at bestandene av måker og kråkefugl i området
opprettholdes. Forventet strengere krav Lil deponering

fredesgjennomvedtak.

deponier blir mind rei nteressent to rtu gl og andre dyr

av avfall i 2009. med forbud mot deponering av organisk

materiale,vil imidlertidføretil at avfallettil deponiog
sornleier etter mat i avlallet.Dettevil antageligmed-

Kulturminnerog kulturmiljØvil normalt kunne ivaretas
innenfor omredet dersom de ikke kommer i direkte
konflikt med tiltak. Ved eventuel le funn av kulturminner

føre at antall fugl ved deponiet går vesentlig ned.

/ kulturmiljøvil enforsøkeå ivaretadissevedutforming

værefortrengingogtap avhabitat.

av området. Kulturavdelingen i Eigersund kommune
opplyserat det er registrertoldtidsfLinni området.

6.6 Landbruk.

6.5 Flora og fauna.

forinnen

fauna anse, den største virkningen å kunne

Deler av området har blitt benyttet til beite. Utvidelse

av avfallsanlegget vil kunne innebære at deler av omVINDKRAFTANLEGG

rådeti perioderrnedaktiv deponeringikkekan

Konsekvensene for flora er vurdert til å bli srriå sure følge
av viridkraftverket og vil i hovedsak knyttestil orrådene
for plassering av vindturbinene og intern Infrastruktur.

anvendes til dette formål, roen arealene kan tilbakeføres
til beitom råde/la nd bruksområde når aktiv deponering

er avsluttet. Vindkraftverket anseså ha liten betydning

Vindkraftverket kan med hensyn til fauna få noe

struktur.

for beiteområdetutoverturbinpunkteneog intern inlravirkningforfugl. Negativevirkningervil
kunneværefortrenigr(ng,tap av ha bitat og kollisjo risd Ødel ighet . Erfaring
fra andre vindparker tilsier at kollisjon mellom fugl og

6.7 Støy og forurensning.

turbanenes
rotorbladerskjersværtsjeldent.Området
domineres
avenstor bestand av måker og kråkefugl som

VINDKRAFTANLEGG
Vindkraftverket

i drift vil medføre noe støy. Støyen

Oversiktsbildefra Svåheia.

generereshovedsakeligav vingene når de roterer.
Støyen er mett hørba r når vinden blåser tia vindtur
binene og mot lytteren, spesielt dersorri lytteren slår i

le for selvevinden, i "vindskyggen",men eksponert for
turbiristøyen.

Miljøverndepartementet

har utarbeidet

ny "Retningslinjefor behandling av støy i arealplanlegging"(T-1442-26.01.2005). SFTjobber for tiden med
tilhørende veileder. Støykravene vil normalt være oppfylt når avstanden fra vindturbinene er over 500 m.

UTVIDELSE
AV AVFALLSANLEGGET
Det må påregnesnoe støy fra driften på avfallsanlegget.

6.9 Samfunnsmessige
virkninger.
Den viktigste samfunnsmessige virkningen av et vindkraftverk er å utnytte en uutnyttet fornybar energiressurs. For Eigersund kommune vil et vindkraftverk
sikre den lokale kraftproduksjonen og på den måten
trygge energiforsyningen. Et virdkraftverk vil også
kunne medføre lokal verdiskapulrig og inntekter til

kommunen.

7. Forslagtil konsekvensutredningsprogram.
7.0 Metode og samarbeid.

Avfallsplassen vil kunne medføre noe svevestøv og lukt.

I tilleggvil det kunne oppstå brann i fyllingen. Dette
medfører at et område rundt avfallsplassen bør sikres
som buffersone, slik tilfellet er rundt dagens fyllinger.

,

\

Konsekvensenevil bli beskreveti forhold til planer, mål
og arealbruk ide berørte områdene. Det vil bli redegjort
for data gru rin lag, metoder og analyseverktøy som blir
benyttet.

Drift av avfallsplassen må være i samsvar med deponiforskriften

og avrenning forutsettes

løst

elter

denne.

\\

Det antas ikke at utvidelse av avfallsplassenvil med`

Konsekvensutredningenvil bli utført i samarbeid med

de kommunale og lylkeskommunale
instanserog andre
berørteparter.

, føre fare for forurensing utover dageggsfarenivå, men

plasseringav nye fyllingervil kunnegi et
noe endretirifluensom råde.
6.8Forsvarsinteresser.

7.1 Infrastruktur

7.1.1 Tilknytningtil nettet.
VINDKRAFTANI FGcC
Trase for tilknytning til eksisterende nett og eventuelle

Tiltakshaverkjennerikketil at det foreforsterkinger av eksisterende linjer vil bli beskrevetog
_____ liggerforsvarsinteresser vist pd kart. Det må også avklaresom vindkraftanlegget
har konsekvenserfor
høyerenettnivå. Beskrivelsen
vil
omfatte tilknytningspunkt, spenningsnivå, kabelføring/
som vil bli påvirket avtilLakene. Skulle
slike interesser foreligge påregnes det

aLdissekommerfremunderhøringav
denne melding.

luftledningsføringog

eventuelle mastetyper.

Eventuelle bolighus nærmere enn 50 meterfra
eksisterende nett (15 kV) vil bli registrert og vist på kart.

Oversiktsbildefra Svåheia.

Fn/v: Pi ' St•ylrrn

7.1.2 Oppstillingsplasser , veier og bygg.

mentets retningslinjer vil også bli vurdert.

Interne veitrasser
vil bli vist på kart.

7.4 Forurensing.

Andretransportmessige
forholdvil ogsåbli

UTVIDELSE
AVAVFALLSANLEGGET
Influensarnrådene for svevestØv,lukt og røykved

vurdert.

eventuellbranni fylling vil bli vurdert.
Detvil ogsåbli undersøkthvordanforholdenei sjøen

VINDKRAFTANLEGG
Utredningen vil inneholde kart sorti viser de mest
aktuelle stedene fur plassering avvlndturbinerie.
Eksakt
plassering kan ikke avklares fØr i en senere planfase
fordi dette vil avhenge av tu rhintype og turhin-

kan bli påvirket rundt sigevannsutslippet, spesielt
gjelder dette påvirkningen på bunnfaunaen.

7.5 Floraog fauna.

leverandør.
Flora og laura i området vil bli registrert og beskrevet.
Antatte konsekvenser for flora og fauna som følge av

7.2 Landskap.

tiltakenevil ogsåbli vurdert.Sjeldneog sårbarearter vil
/visuelle virkninger av tiltakene vil
bli beskrevetog vurdert,og det vil bli lagetvisuelle
framstillingersomviserhvordananleggetvil seut fra
De estetiske

bil viet spesiell opprnerkso rn het.

7.6 Kulturminnerog kulturmiljø.

representative steder.
Virkningene og influensområdet
refleksblink vil også bli vurdert.

av skyggekast og

• Kjente automatisk fredete og nyere tids kulturminner

innenforplanområdetvil bli beskrevetogvist på kart.
Poten nialet forfunn

7.3 Støy.
VINDKRAFTANLEC
G
- Det vil bli laget karl som viser støyutbredelsen fra
de aktuelle plasseringene avvindturbinene. Avbøtende tiltak dersom støyen er over grensene satt I

Miljøvernedeparternentets
retningslinjervil ogsåbil

av ukjente automatisk fredete

kulturminnervil bli angitt og viktighetenav kulturminnene vil bli vurdert.
• Direkte og indirekte konsekvenserav tiltaket for kulturnlirirlerog

kullu rrn iljØ vil bli beskrevet

og vurdert.

• Det vil bli utarbeidet en kort redegjØrelsefor hvordan

eventuellekonfliktermedforekomsterav kulturminner
kan unngås ved å tilpasse planene.

foreslått.

7.7 Friluftslivog ferdsel,
urvinn Sr AV AVFALLSANLEGGET
plassenelter planlagt utvidelse. Eventuelle avbØte.ride.

Dagens bruk av planområdet ogtilgreriseride områder
til friluftsaktiviteter
beskrives. kn vurdering av hvordan

tiltakvedstøyovergrensene
satti Miljøverndeparte

tiltakene vil virke innpå denne bruken vil bli utarbeidet.

Utredningen
vilogsåinkludere
støysonekart
foravfalls

Oversiktsbilde

fra Svåheia.

Sannsynligheten
for Isingog behovfor sikringavvindkra[tverket som følge av dette vil også bli vurdert.

Referanser:
Kjeller Vindteknikk AS,"www.vindteknikk.na", uLfØrer
vindrnålingene

7.8 Jord- og skogbruk.

Sørlandskonsultas,"www.sorlandskonsult.rio' har

bistått i utarbeiding av
• Tiltakenes påvirkning på jord-og skogbruk må under-

søkes.Eventuellejord-og skogbruksområder
som
kornriseri konflikt medtiltakenevil bli vist på kart.
7.8 Andresamfunnsmessige
virkninger.
VINDKRAFTANI FCC

• Del-vil bli vurdert hvordantiltaket kanpåvirke
Økonomien i Eigersund kortlrnune. Dette inkluderer

forhold somsysselsetting
og verdiskapingi både
anleggs- og driftsfasen.
• Avfall og avløp produsert i arileggs-og driftsfasen, samt

mulige avbØtendetiltak vil bli beskrevet.
• Tiltakenes eventuelle påvirkning på lufttrafikk vil også
bil vurdert.

meldingen
Nyttig informasjon om vindkraft og avfallsdeponering:

www.windpower,org
www.nve.no
www.avfallsforum.org

DALANEVIND
50%

a agnerenergi
• 850 ansatte
• Omsetning: 2 700 mill
• Produksjon;7 500 GWh
• 1 vindmøllepark (Fjeldsk5r)

Selskapet ble stiftet S, februar 2005
•Reinert
Vassbil
cf styreleder (DE)
- Bernt Blindheim er daglig leder (AE)
• De to selskapenessatsning på
vindkraft i Dalane vil bli via det nye

selskapet.

50%

DALANE

• 75 ansatte
• Omsetning: 200 snill
• Produksjon: 160 GWh
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Et selskapeid av:

a agaer energi
DALANE
ENERGI

Dalane Miljøverk IKS
Et selskapeid av:

Eigersund kommune
Sokndal kommune

Bjerkreim kommune

0
Mer informasjon:
Mrldingrn or tilgjengelig hoa
Eigersund kommune under
hørerigsperioden
Eigersund kommune
Puslboks 580
4379 Egersund
lir 51 468000

Ytterligereinformasjonom
utbyggingsplanene kan fåes
ved henvendelsetil:

Ytterligereinformasjon om
utbyggingsplanene kan fåes
ved henvendelsetil :

informasjon om saksgangen
kan fås ved
henvendelsetil NVE

DalaneVind AS
Serviceboks603

Darie Mihøvetk
Pnclbnk;
1,35

4606 Kristiansand

4379 Eigersurid
l IG 51 46 49 90
Kontaktperso'c Arrifinri Halland

Norgesvassdrags-og energidirektorat
(NVE)
Postboks5091, Majorstua
0301 Oslo
rl- 229, 9595

Tlf: 38 60 70 00
Kontaktperson:
BerntBlindheim
bent blindhe im( ae.no

