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TINDAFJELLET VINDKRAFTVERK – OVERSENDELSE AV DETALJPLAN OG SØKNAD
OM KONSESJONSENDRING
Vi viser til vilkår nr. 12 i meddelte anleggskonsesjon for Tindafjellet vindkraftverk, og
oversender herved detaljplanen for veg og turbin. Da endelig utbyggingsløsning er revidert
sammenliknet med den som lå til grunn for konsesjonssøknaden, er det også vedlagt en
vurdering av konsekvensene av denne endringen. Vurderingen er gjort for de temaene som i
vesentlig grad påvirkes av revidert utbyggingsløsning, eller hvor det foreligger ny kunnskap
som påvirker vurderingene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen fra 2013.
Endelig nettløsning vil håndteres i en separat henvendelse og oversendes så snart detaljene
her er avklart.
Vi viser videre til deres brev av 8.11.2016 hvor det fremgår at en deling av detaljplan og
MTA-plan vurderes som en god løsning. MTA-planen for hele den tekniske løsningen (veg,
turbin og nett) vil sendes inn så snart detaljene for nettilknytningen er avklart.
Samtidig søkes det om tillatelse til å øke installert effekt i vindkraftverket fra 10 MW til 10,35
MW. Økningen skyldes optimalisering av produksjonen fra anlegget hvor bruk av «power
mode» funksjonen i Vestas V117 turbinen (3,45 MW) vil bidra positivt til lønnsomheten i
prosjektet. Konsekvensene av endret turbintype av beskrevet i vedlegg 4.
I forbindelse med utforming av endelig utbyggingsløsning har det vært en dialog med både
berørte grunneiere, IVAR, Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune. Det har også
vært gjennomført befaringer i planområdet hvor representanter fra IVAR, grunneierne og
kommunen har deltatt. Berørte parter har også fått mulighet til å uttale seg til endelig
utbyggingsløsning gjennom nabovarsel i forbindelse med søknad om dispensasjon fra
gjeldende arealplan. Det har derfor ikke vært gjennomført ytterligere møter og/eller høringer
med berørte grunneiere, IVAR eller Gjesdal kommune før innsending av detaljplanen.
Dispensasjonssøknaden ble innvilget 19.10.2016. Vedtaket sammen med mottatte uttalelser
i forbindelse nabovarselet og kommunal høring av saken er vedlagt.
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Vedlegg 1: Detaljplankart
Vedlegg 2: Kart over berørte eiendommer
Vedlegg 3: Liste over berørte grunneiere turbin og veg
Vedlegg 4: Vurdering av konsekvenser av revidert utbyggingsløsning
Vedlegg 5: Mottatte uttalelser i forbindelse med nabovarsel og kommunal høring av
dispensasjonssøknaden
Vedlegg 6: Vedtak om dispensasjon fra gjeldende arealplan
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