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Søknad om endring av detaljplan for Vardafjellet Vindkraft verk
Det vises t il vedt ak om god kj ent det alj plan for Vardafj ellet v indkraftverk av 27.02.20 18 og OEDs
st adfest ning av nevnt e plan den 29.06.2018. Det søkes med det t e om f ølge nde end ring.

Den nye plasseringen av Transfo rmat or og koblingsanlegget f lytt es ut enfor planom rådet og

•

Ny plasse ring av 22kV/ 400V Transformat or og ko blingsanlegg.

•

v indparken på siden av anleggsveien ved pel 100 , nær Fv 316, se kart unde r og ved lagt
lengdeprofi l. Koblingsanlegget plasseres i sam me bygg som Lyse Net t AS sin net t st asj o n, i et
separat rom . Lyses net t st asj on bygges und er Ly se Nett AS sin om rådekonsesj on.

Arealet som e r ut pekt t il Nett st asj onen ligger ved siden av høyspent mast ene t il Lyse AS. Den
nøy akt ige plassering er derfor av klart med Lyse. Det er også av klart m ed grunneier Håkon Het land,
han var svert posit iv t il at net t st asj onen ble plassert nett opp på dett e arealet fordi det er vanskelig
fo r ham

at a inn arealet under drift en t il gårdsbruket hans.

.,
Forslag til ny plassering
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Den nye plasseringen ligger ut for planområdet og yt re inngrepsgrense, langs adkomstvegen t il
vindkraft verket .. Plasseringen vil være posit iv for grunneieren siden bygget ligger utfor drift s- og
beit earealet t il grunneieren. Det vil også være posit ivt at Lyse i fremt iden, når vindparken legges ned
vil kunne bruke nettst asj onen. Nett stasjonen vil i t illegg t il kraft også være koblingspunkt et for
ut bygging av fiberkabel for området i fremt iden.

a

Det er videre viktig papeke at denne planj ust eringen ikke medfører konsekvenser for kj ent e
kult urminner, nat urt yper, rødlist ede art er eller andre nat ur eller milj øverdier.

På vegne av Nordisk vindkraft
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