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Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS - Svåheia vindpark og
avfallsanlegg i Eigersund kommune . Fastsetting av utredningsprogram.
Vi viser til Deres melding av 2.5.2005, møter om saken, mottatte høringsuttalelser og våre vurderinger i
vedlagte "Bakgrunn

for utredningsprogram"

av 6.12.2005.

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005, fastsetter herved Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) et utredningsprogram for Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS sitt planlagte
Svåheia vindpark og avfallsanlegg i Eigersund kommune i Rogaland fylke.
Det skal utarbeides en felles konsekvensutredning av vindkraftanlegget og utvidelsen av avfallsanlegget.
NVE og Eigersund kommune har i samråd med Miljøverndepartementet besluttet at NVE skal være
ansvarlig myndighet etter bestemmelsene om konsekvensutredninger for begge de planlagte tiltakene.
I utredningsprogrammet vil noen krav kun omfatte vindparken eller avfallsanlegget. Dette er da
spesifisert. Når ordet "tiltaket" brukes, menes vindparken og avfallsanlegget med tilhørende infrastruktur.
NVE har forelagt utredningsprogrammetfor Miljøverndepartementetiht. forskrift om
konsekvensutredning av 1. april 2005 § 7.
Dalane Vind AS planlegger en vindpark med en installert effekt på ca. 20 MW. Hver vindturbin vil kunne
få en installert effekt på 2 til 3 MW. Selskapet planlegger å knytte vindparken til det eksisterende
kraftledningsnettet ved å oppgradere eksisterende 15 kV kraftledning fra vindparken til Skåra
transformatorstasjon. Samtidig planlegger Dalane Miljøverk IKS en utvidelse av avfallsanlegget på
Svåheia.
I kupert terreng vil detaljplasseringen av vindmøllene kunne være av stor betydning for den faktiske
energiproduksjonen. Optimal plassering av hver enkelt vindmølle vil derfor ofte kreve detaljerte
vindmålinger med tilhørende simuleringer som det av kostnadsmessige hensyn ikke er rimelig å kreve at
tiltakshaver gjennomfører før etter at et eventuelt rettskraftig konsesjonsvedtak foreligger. Videre vil det i
tiden mellom et konsesjonsvedtak og monteringen av vindmøllene kunne skje endringer på
leverandørsiden som gjør at tiltakshaver vil kunne Ønske å velge en annen installert effekt per vindmølle

enn planlagt. For å sikre en optimal utforming av vindparken, bør det derfor være rom for justering av
planlagt utbyggingsløsning etter at konsesjon er meddelt.
Til en eventuell konsesjon vil det bli stilt vilkår om at dersom installert effekt per vindmølle eller endelig
plassering av vindmøllene eller nødvendige veier, bygninger og konstruksjoner avviker vesentlig fra det
som er lagt til grunn for konsesjonen, skal det utarbeides en detaljplan som viser endelig
utbyggingsløsning . Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune og oversendes NVE til
behandling. Ved NVEs behandling av en slik detaljplan, vil omfanget av saksbehandlingen, herunder
eventuell høring, bli vurdert konkret.
Det skal i konsekvensutredningen utarbeides aktuelle løsninger for et vindpark- og avfallsanlegg med
intern infrastruktur, herunder aktuelle plasseringer av nytt renseanlegg for avfallsanlegget, nytt areal for
bearbeiding av avfallsprodukter og/eller utsortere avfallsfraksjoner, utvidelse av dagens avfallsdeponi,
vindmøller, nettilknytning for vindparken, interne veier i vindparken og nødvendig innkjøringsvei til
vindparken. Konsekvenser av tiltaket, dvs. vindparken og avfallsanlegget med tilhørende infrastruktur,
skal utredes.
Selv om det i planleggingsfasen av vindparken bør være rom for en viss fleksibilitet, skal likevel Dalane
Vind AS på bakgrunn

av forventede

vindforhold

i planområdet

og tilgjengelig

teknologi på

søknadstidspunktet oppgi hvilket utbyggingsalternativ det primært søkes om. Denne utformingen skal
legges til grunn for konsekvensutredningene.

Dersom Dalane Vind AS ved oppstart av utredningsarbeidet

vurderer det som aktuelt at enten installert effekt per vindmølle eller detaljplasseringen av vindmøllene vil
kunne variere vesentlig fra omsøkt alternativ, bør det utarbeides alternative utforminger for vindparken.
Det skal da gjøres en vurdering av de ulike alternativenes eventuelle virkninger for natur, miljø og
samfunn. Videre skal konsekvensene ved de ulike alternativene sammenlignes. Dersom det utformes ulike
alternative utforminger av utvidelsen av avfallsanlegget skal konsekvensene ved disse også sammenlignes.
Dersom det vurderes en senere utvidelse av vindparken eller avfallsanlegget, skal aktuelle områder for
eventuell senere utvidelse synliggjøres på kart.
Konsekvensutredningen skal i nødvendig utstrekning omfatte de punkter som er skissert i vedlegg
II i forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 . På bakgrunn av forskriften, forslag til
utredningsprogram , innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger fastsetter NVE, etter samråd
med Eigersund kommune, fØlgende utredningskrav:

1. Begrunnelse for tiltaket
Det skal gis en kort begrunnelse for tiltaket. Herunder skal det begrunnes hvorfor man har valgt det meldte
området til lokalisering av henholdsvis vindparken og utvidelsen av avfallsanlegget.

2. Forholdet til andre planer
•

På bakgrunn av tilgjengelig eksisterende kunnskap skal det gis en kort beskrivelse av ventet fremtidig
utvikling i planområdet og tilgrensende områder dersom vindparken eller utvidelsen av avfallanlegget
ikke realiseres. Beskrivelsen skal inkludere temaene landskap, friluftsliv og ferdsel, biologisk
mangfold, annen arealbruk og andre temaer som anses som relevante.

•

Det skal gis en oversikt over eventuelle offentlige og private tiltak som vil være nødvendige for
gjennomføringen av tiltaket.

•

Forholdet til eventuelle kommunale eller fylkeskommunale planer for planområdet, eller andre
områder som indirekte berøres av tiltaket, skal beskrives.

•

Andre planer, målsetninger eller retningslinjer for området som Dalane Vind AS eller Dalane
MiljØverkIKS er gjort kjent med skal beskrives dersom de vurderes som relevante. Det skal
gjennomføres en kort drøfting av tiltakets mulige konsekvenser for disse.

•

Det skal oppgis om tiltaket krever tillatelser fra andre offentlige myndigheter enn NVE.

3. Økonomi
•

og vindforhold

Avfallsanlegget:
o Det skal gis en kort beskrivelse av Økonomien i prosjektet. Beskrivelsen skal inkludere både de
planlagte investeringene og driften av anlegget.

•

Vindparken:
o Vindressursene i planområdet for vindkraftverket skal beskrives med middelvindhastighet
gjennom året. Omfang av vindmålinger på stedet og metodikk/modeller som ligger til grunn for
den oppgitte vindressursen skal fremgå av beskrivelsen.
o Vindkraftprosjektets antatte investeringskostnader, energiproduksjon, antall vindtimer (på
merkeeffekt), drifts- og vedlikeholdskostnader i Øre/kWh og forventet levetid skal oppgis.

4. Infrastruktur og anleggsbeskrivelse
4.1

Avfallsanlegget
Det skal gis en beskrivelse av anlegget, arten og omfanget av virksomheten og den teknologi som er
valgt.

4.2
•

Arealbehov, oppstillingsplasser, veier og bygg
Avfallsanlegget:
o Det skal fremlegges kart over valgte arealer for utvidelsen og hva disse arealene skal brukes til,
herunder arealer for bearbeiding av avfallsprodukter og/eller utsortering av avfallsfraksjoner, for
utvidelse av dagens avfallsdeponi og for tenkt plassering av et eventuelt renseanlegg.

•

Vindparken:
o Aktuelle vegtraseer inn til og innad i vindparken skal angis på kart. Relevante terrengmessige
forhold og eventuell nærhet til bebyggelse skal beskrives.
o Det skal fremlegges kart over aktuelle plasseringer av hver enkelt vindmølle, kabelfremføring,
nødvendige bygg og konstruksjoner knyttet til vindparken og veinettet i vindparken.
o Mulige virkninger av arealbruk, grøfting, drenering, oppdyrking, endret beitepress etc. knyttet til
veiløsninger, oppstillingsplasser og annet skal beskrives.

•

4.3

Behovet for uttak av løsmasser til blant annet vegbygging skal beskrives. Det skal gis en kort
vurdering av hvor eventuelle løsmasser skal hentes fra og deponeres.

Nettilknytning for vindparken

•

Kraftledningstrase for tilknytning til eksisterende nett skal beskrives og vises på kart. Aktuelle
løsninger skal vurderes. Tilknytningspunkt, spenningsnivå, tverrsnitt og mastetyper skal beskrives.

•

For det tilfelle at det ligger bolighus eller hytter 50 meter eller nærmere kraftledningstraseer og
transformatorstasjonsområdet, skal det redegjøres for beregnet magnetfelt og andre konsekvenser for
den berørte bebyggelsen.

•

Trassjusteringer eller andre avbøtende tiltak skal vurderes ved nærføring til bebyggelse.

•

Det skal gis en kortfattet beskrivelse av eventuelle nettmessige begrensninger i området.

Fremgangsmåte:

I arbeidet med å finne optimale nettløsninger for vindparken skal det samarbeides med andre
vindkraftaktøreri området, Statnett SF og Lyse Nett AS.

5.
•

Landskap
Det skal gis en kortfattet beskrivelse av landskapet i planområdet (herunder nødvendige areaeler for
utvidelsen av avfallsanlegget, vindparken med tilhørende nettilknytning, aktuelle internveier,
adkomstvei og annen infrastruktur), der en omtaler landskapstypen og dennes tåleevne overfor fysiske
inngrep, samt hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljøet.
De estetiske/visuelle virkninger av tiltaket, herunder tilhørende kraftledninger og veier, skal beskrives
og vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra representative steder. Visualiseringene skal også omfatte
andre planlagte vindparker i området. Visualiseringene skal også omfatte nødvendige bygg og
konstruksjoner.

•

Det skal utarbeides synlighetskart som avklarer visuelt influensområde.

Fremgangsmåte:

Ved hjelp av fotorealistiske teknikker skal nærvirkning og fjernvirkning av inngrepet synliggjøres fra
representative steder. Det skal legges særlig vekt på områder med bebyggelse. Synlighetskartet skal lages
ved hjelp av dataverktøy som tar hensyn til topografien i området.

6. Kulturminner og kulturmiljØ
•

Kjente automatisk fredede kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og
kulturmiljøer innenfor planområdet skal beskrives og vises på kart. Potensialet for funn av ukjente
automatisk fredede kulturminner skal angis. Kulturminnenes verdi skal vurderes.
Direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket, herunder tilhørende kraftledninger og veier, for
kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes.

Kjente verdifulle kulturminner/kulturmiljø som blir vesentlig visuelt berørt av tiltaket skal kort
beskrives. Tiltaket skal visualiseres fra spesielt verdifulle kulturminner/kulturmiljø som blir vesentlig
visuelt berørt av tiltaket.
•

Det skal kort redegjøres for hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan
unngås ved plantilpasninger.

Fremgangsmåte:
Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, eventuelt suppleres med befaringer med visuell
undersøkelse og kontakt med lokalkjente.

7. Friluftsliv og ferdsel
•

Viktige friluftsområdersom berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av planområdet til
friluftsaktiviteter skal kort beskrives.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket (ved støy, lukt, arealbeslag, påvirkning av
opplevelsesverdien i området, lettere adkomst og eventuelle restriksjoner på utøvelsen av friluftsliv i
eller i nærheten av planområdet) vil påvirke dagens bruk av området (jakt, fiske, turgåing med mer).

Framgangsmåte:
Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, og eventuelt kompletteres med samtaler/intervjuer med
lokale og regionale myndigheter og aktuelle berørte lokale interesser.

8. Biologisk mangfold
8.1

Naturtyper, flora og vegetasjon

•

Naturtyper i eller nær planområdet som er viktige for det biologiske mangfoldet skal beskrives.

•

Dersom verdifulle naturtyper berøres, skal omfanget av inngrepet beskrives og det skal gjøres en
vurdering av antatte konsekvenser.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan eventuelle sjeldne, sårbare og truede arter vil kunne påvirkes
av tiltaket (nedbygging, økt ferdsel, drenering, med mer).

•

Det skal kort redegjøres for hvordan eventuelle negative virkninger kan unngås ved plantilpasning.

Framgangsmåte:

Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås og eventuelt suppleres med feltbefaring.
8.2

Fugl

•

Det skal gis en kort beskrivelse av fuglefaunaen i området.

•

Det skal gis en oversikt over sjeldne, truede eller sårbare arter som benytter planområdet,

samt deres

biotoper og kjente trekkveier. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke disse artene
gjennom forstyrrelser (støy, bevegelse, økt ferdsel med mer), kollisjoner (både vindturbiner og
kraftledninger) og redusert/forringet leveområde (nedbygging). Vurderingene skal gjøres både for
anleggs- og driftsfasen.

•

Mulige avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle konflikter mellom tiltaket og fugl skal vurderes.

Fremgangsmåte:
Utredningene skal gjøres ved bruk av eksisterende informasjon, eventuelt feltbefaring og erfaringer fra
andre land. Aktuelle, tilgjengelige kilder bør kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon av
fuglefaunaen i området.

8.3

Annen fauna

•

Det skal gis en oversikt over truede eller sårbare arter som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan virke inn på vilt i området (redusert beiteareal,
barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, Økt ferdsel med mer). Disse vurderingene skal
gjøres både for anleggs- og driftsfasen.

•

Avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle konflikter mellom tiltaket og berørt fauna skal
beskrives.

Fremgangsmåte:

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, eventuelt feltbefaring og kontakt med
lokalbefolkning, lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

9. StØy, skyggekast og refleksblink
•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan støy kan påvirke bebyggelse og friluftsliv, herunder hvorvidt
vindskygge kan forventes å påvirke støyutbredelsen. Antatt støynivå ved nærmeste bebyggelse skal
angis. Det skal kort vurderes om støynivået kan forandre seg over tid.

•

Det skal utarbeides

•

Støy i forbindelse med anleggsperioden skal kort beskrives.

•

Det skal gjøres en vurdering av om eventuelle skyggekast og refleksblink fra vindmøllene kan påvirke
bebyggelse og friluftsliv. Dersom nærliggende bebyggelse blir berørt av skyggekast, skal det gjøres en
vurdering av omfang og variasjon gjennom året og døgnet.

•

Ved overskridelse av SFTs retningslinjer for støy, skal eventuelle avbøtende tiltak vurderes.

støysonekart

for hele tiltaket.

Framgangsmåte:
Støyutbredelse og skyggekasting fra vindparken skal beregnes ved hjelp av kartopplysninger og
dataprogrammer. Utredningene av støy skal ta utgangspunkt i den nylig vedtatte "Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442).

10. Luftfart
Vindparkens eventuelle påvirkning på omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og
kommunikasjonsanlegg for luftfarten skal beskrives kort
Vindparkens eventuelle påvirkning på inn- og utflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser
skal kort beskrives.
Det skal gjøres en vurdering av om vindparken og tilhørende kraftledning utgjør andre hindringer for
luftfarten,

spesielt for lavtflygende

fly og helikopter.

Framgangsmåte:

Avinor, flysikringsdivisjonen samt aktuelle operatører av lavtopererende helikopter og småfly bør
kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon og konkrete vurderinger av tiltaket.

11. Jordbruk
•

Landbruksinteressene i planområdet skal beskrives kort.

•

Tiltakets eventuelle virkninger for landbruk skal vurderes. Direkte arealtap, endret eller redusert bruk
av arealer og eventuelt gjerdebehov skal beskrives.

•

AvbØtende tiltak skal vurderes.

Framgangsmåte:
Grunneiere og lokale og regionale myndigheter bør kontaktes for innsamling av eksisterende
dokumentasjon om dagens arealbruk og planlagt arealbruk.

12. Annen arealbruk
•

Totalt direkte berørt areal skal beskrives (arealer for utvidelse av avfallsanlegget,
vindmøllefundarnenter, veier og oppstillingsplasser, bygninger, kraftledningstraseer med
byggeforbudsbelte) og planområdet skal avgrenses på kart.

•

Eventuelle konflikter mellom planområdet og vernede områder etter naturvernloven ogleller plan- og
bygningsloven og vassdrag vernet etter Verneplan for vassdrag skal beskrives. Det skal vurderes
hvordan tiltaket eventuelt vil kunne påvirke verneformålet.

•

Tiltakets eventuelle påvirkning av inngrepsfrie områder skal beskrives kort, og bortfallet av
inngrepsfrie områder skal tall- og kartfestes.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvorvidt vindparken kan tenkes å medføre uheldig påvirkning på
mottakerforhold for TV-signaler eller annen bruk av elektronisk utstyr hos nærliggende bebyggelse.

•

Tiltakets eventuelle påvirkning på andre arealbruksinteresser tilknyttet planområdet skal beskrives.

•

Avbøtende tiltak skal vurderes.

Framgangsmåte:

Aktuelle myndigheter bør kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon om dagens arealbruk
og planlagt arealbruk.

13. Forurensning
•

Avfallsanlegget:
o Det skal gis en redegjørelse for eksisterende miljØtilstand i området.
o Det skal gis en beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som virksomheten kan forårsake.
o Det skal gjøres en vurdering av risikoen for og konsekvenser av disse utslippene. Spesielt skal det
gjøres en vurdering av konsekvenser ved Økt sigevann fra avfallsanlegget til sjø og vassdrag, ved
eventuell brann i deponiet, og ved eventuell Økt tilstedeværelse av fugler, rotter og andre
skadedyr.
a Avbøtende tiltak, herunder aktuelle teknikker, som kan forebygge eller begrense forurensning og
skadevirkninger av denne skal beskrives.
o Det skal gjøres en vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige for å forebygge uhell, herunder
blant annet brann i deponiet, og begrense følgene av dem.

•

Vindparken:
o Avfall og avløp som ventes produsert i anleggs - og driftsfasen, samt planlagt deponering av dette,
skal beskrives. Det skal foretas en vurdering av tiltakets mulige forurensning i området.
a Avbøtende tiltak som kan forebygge eller begrense eventuell forurensning skal beskrives.

14. Samfunnsmessige virkninger
•

Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i Eigersund kommune og sysselsetting og
verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs- og driftsfasen.

•

Transportmessige forhold i anleggs- og driftsfasen skal beskrives med tanke på krav til veier, ferger
og kaier. Forventet trafikk, herunder støy, i anleggs- og driftsfasen skal beskrives. Eventuelle
avbøtende tiltak knyttet til trafikk i anleggs- og driftsfasen skal vurderes.

•

Eventuelle konsekvenser for reiseliv, turisme og annen næringsvirksomhet som følge av etableringen
av tiltaket skal drøftes kort.

•

For avfallsanlegget skal det gis en beskrivelse av nødvendig energibehov, valg av energikilder og
eventuell energi som genereres av virksomheten.

15. Vurdering av alternativer
•

Dersom det utarbeides ulike alternativer for utforminger av tiltaket (herunder utvidelsen av
avfallsanlegget, utformingen av selve vindparken, tilhørende kraftledninger eller andre deler av
tiltaket), skal konsekvensene ved de ulike alternativene sammenlignes.

•

Det skal oppgis hvilket alternativ tiltakshaver primært søker om. Valg av alternativ skal begrunnes.

16. Fremtidig nedlegging
•

Avfallsanlegget:
o Det skal gis en beskrivelse av nødvendige tiltak ved fremtidig opphør av virksomheten for å unngå
enhver forurensningsrisiko og for å sette driftsstedet i tilfredsstillende stand igjen.

•

Vindparken:
o Det skal redegjøres for hvordan anlegget skal fjernes og området istandsettes ved nedlegging av
vindparken. Antatte kostnader ved nedleggingen av vindparken skal oppgis.

17. UndersØkelser
•

Det skal gis en vurdering av behovet for og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser før
gjennomføring av tiltaket.

•

Det skal gis en vurdering av behovet for og eventuelle forslag til oppfØlgende undersøkelser.

18. Metode og samarbeid
Konsekvensene skal beskrives i forhold til planer, mål og arealbruk i berørte områder. Det skal kort
redegjøres for datagrunnlag og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige
eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene.
NVE forutsetter at de enkelte delutredningene ses i sammenheng der disse bygger på hverandre eller
henger sammen for eksempel landskap/kulturminner/kulturmiljø/friluftsliv og verneområder/flora/fauna
med mer.
De samlede effektene av gjennomførte og planlagte utbyggingstiltak i tiltakets influensområde skal
vurderes under de punktene i konsekvensutredningen hvor dette vurderes som relevant.
Miljøverndepartementets veileder T-1177 "Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven", gir
informasjon om og veiledning for arbeidet med enkelttemaene miljø, naturressurser og samfunn. NVE
anbefaler at det brukes standard metodikk, for eksempel DNs håndbøker, der dette anses relevant og
hensiktsmessig.
NVE ber Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS om i nødvendig grad ta kontakt med Eigersund
kommune og andre berørte interesser i utredningsarbeidet. Det oppfordres videre til å ta kontakt med NVE
før søknaden med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell behandling.
Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS skal utforme et kortfattet sammendrag av konsesjonssøknaden
med konsekvensutredningen beregnet for offentlig distribusjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger, §
8. NVE anbefaler at det utformes en enkel brosjyre.

Konsekvensutredningen skal foreligge samtidig med eventuell konsesjonssØknad etter energiloven og
forslag til reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Konsekvensutredningen vil bli sendt på hØring
sammen med sØknaden og reguleringsplanforslaget.

Mi-.d hilePn

Arne Olsen
seksjonssjef

Vedlegg:

Notatet "Bakgrunn for utredningsprogram"

