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FORORD
Havsul I AS søker med dette konsesjon for å bygge og drive vindparken Havsul I i Sandøy
kommune, Møre og Romsdal.
Denne konsesjonssøknaden inneholder informasjon om de tekniske planene, samt et
sammendrag av konsekvensutredningene (disse foreligger også som egne rapporter). Både
konsesjonssøknaden og de ulike fagrapportene som er utarbeidet i forbindelse med
konsekvensutredningen er tilgjengelig på www.nve.no og www.havsul.no.
NVK Multiconsult AS har hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av konsesjonssøknaden, med
EPC Management ApS, EMD International A/S, Jøsok Prosjekt AS, Sweco Grøner AS og
Istad Nett AS som viktige bidragsytere. I tillegg til NVK Multiconsult AS, har Multiconsult AS,
Miljøfaglig Utredning AS, Rådgivende Biologer AS, Høgskolen i Ålesund og Teleplan AS
bidratt på konsekvensutredningen for Havsul I.
Konsesjonssøknaden med konsekvensutredning oversendes Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknaden etter energiloven og
konsekvensutredningen etter plan- og bygningsloven. Høringsuttalelser skal sendes til NVE.
Vi vil rette en takk til Sandøy kommune, samt øvrige instanser og privatpersoner som har
bidratt med informasjon til konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen for Havsul I.
Oslo, februar 2006
for Havsul I AS
Emil Thorkildsen
Styreleder

Harald Dirdal
Daglig leder
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SAMMENDRAG
Utbyggingsplanene for Havsul I
Havsul I AS legger med dette frem søknad om konsesjon for bygging og drift av vindparken
Havsul I i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Med en total installert effekt på 350 MW, og
en forventet årlig produksjon på 985 GWh, vil dette bli en av verdens største offshore
vindparker.
Den planlagte vindparken Havsul I er lokalisert offshore utenfor Harøya i Sandøy kommune,
Møre og Romsdal. Vindparkens areal er på ca. 49 km2, og hele vindparken består av grunne
sjøområder. Figur 7 viser vindparkens beliggenhet. Den sørøstlige delen av vindparken
ligger ca. 2,9 km fra Morsundet på Harøya, som er nærmeste bebygde område. Ytre del av
vindparken ligger ca 11 km ut i havet, målt fra samme sted.
Fra utbyggers side er lokaliseringen av Havsul I basert på en totalvurdering der følgende
faktorer har vært vurdert som viktige:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Svært gode vindforhold
Stort kraftbehov i regionen
God innmatingskapasitet på nettet
Gunstige sjødybder
God avstand til bebyggelse
Ingen eksisterende verneområder
Få friluftsinteresser sammenlignet med onshore lokaliteter
God infrastruktur (havner o.l.) i regionen
En utbygging gir økt lokal verdiskaping og få negative konsekvenser for eksisterende
næringsvirksomhet

Basert på kriteriene ovenfor er Havsul I AS av den oppfatning at sjøområdet utenfor Harøya i
Sandøy kommune er svært godt egnet til produksjon av vindkraft.
Søknaden omfatter en fleksibel utbyggingsløsning innenfor et avgrenset område på 49 km2.
Vindparken planlegges å ha en ytelse på inntil 350 MW, men utbyggingsløsningen er
fleksibel med hensyn på valg av type, størrelse og antall vindturbiner. Avhengig av hvilke
vindturbiner som vil være tilgjengelige på utbyggingstidspunktet, vil nominell ytelse for hver
vindturbin være mellom 3 og 8 MW.
I konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen er 4,5 MW Vestas V120 vindturbiner brukt
som hovedalternativ (V1). En slik utbyggingsløsning gir totalt 78 vindturbiner. Ved valg av
vindturbiner med nominell ytelse på 3 MW (V2), vil vindparken kunne bestå av inntil 117
vindturbiner. Ved en utbygging med 8 MW vindturbiner (V3) vil det være behov for 44 stykk
for å oppnå samme totale installasjon (350 MW). Vindturbinene vil bli plassert i et geometrisk
gittermønster. En utbygging med 4,5 MW vindturbiner (V1) gir en innbyrdes avstand på
minimum 4,4 x rotordiameteren (530 m) mellom turbiner i samme rekke og 5,5 x
rotordiameteren (660 m) mellom de ulike rekkene.
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Følgende utbyggingsalternativer er omtalt i konsesjonssøknaden:
Utbyggingsløsning

Type turbin

Antall turbiner

Navhøyde

Rotordiameter

Alternativ V1

4,5 MW

78

95 m

120 m

Alternativ V2

3 MW

117

80 m

90 m

Alternativ V3

8 MW

44

120 m

150 m

Vindparken er planlagt tilknyttet eksisterende nett ved hjelp av 132 kV sjøkabler inn til
Småge på Gossen (Aukra kommune), og deretter enten 132 kV kraftlinje eller jordkabel frem
til eksisterende transformatorstasjon ved Ormen Lange anlegget på Nyhamna. Denne
konsesjonssøknaden omhandler kun vindparken, mens overføringslinjene er omsøkt i et eget
dokument.
Mulige konsekvenser i drifts- og anleggsfasen
Landskap
Ved sammenstilling av konsekvensene for de ulike landskapstypene vil det være naturlig å
vekte noe tyngre de områdene som ligger nærmest vindparken. Havlandskapet og
kystlandskapet blir mest påvirket av tiltaket. Fra disse områdene vil vindparken oppleves
som visuelt uryddig og kaotisk. Dette vil være mest negativt sett fra Harøya og Finnøya der
parken ligger ca 2,9 km utenfor land. Havsul I har stor visuell utstrekning, og vender
”bredsiden” til land. Sett fra kystlandskapet vil vindparken oppta en stor del av synsfeltet, og
parken vil dominere landskapsbildet i vesentlig grad. Vindparken vil også fjerne fokus fra
dagens landemerker som bl.a. Ona fyr. Det indre kyst og fjordlandskapet ligger mer skjermet
og mye av fjellandskapet har stor avstand fra vindparken. For disse områdene vil de negative
konsekvensene være noe mindre.
Generelt kan en si at en vindpark med store vindturbiner gir mest negativ konsekvens i
ytterkant av influenssonen ved at de ruver mer og er synlige over større avstand. Men ved
bruk av mindre vindturbiner må antallet og tettheten økes, rotorbevegelsen blir hurtigere og
er mer forstyrrende på landskapsbildet. For områder i indre del av influenssonen gir mindre
vindturbiner større negative konsekvenser for landskapsbildet.
Kulturminner og kulturmiljø
I det aktuelle området finnes en rekke kulturminner av stor nasjonal, regional og lokal verdi,
samt kulturmiljø med stor tidsdybde. Øyene innenfor planområdet for Havsul I er spredt
bebygd og danner småskala kystkulturmiljø i et storslått landskap. Blant særlig interessante
kulturminner finnes flere fredede fyrstasjoner, bl.a. på Ulla og Ona, og en rekke automatisk
fredede kulturminner og eldre fiskevær. Området er åpent med vidt utsyn og er sårbart for
inngrep.
For kulturminner på land vil konsekvensene dreie seg om visuell påvirkning, i anleggsfasen
og spesielt i driftsfasen. Den visuelle påvirkningen på kystkulturmiljøet vil være stor. På
nåværende tidspunkt er det ikke kjent at en utbygging vil berøre kulturminner rent fysisk,
men dette vil bli avklart på et senere tidspunkt gjennom såkalte §9-undersøkelser. Eventuelle
konflikter i forhold til marine kulturminner kan sannsynligvis i stor grad reduseres ved hjelp av
plantilpasninger (flytting av vindturbiner og sjøkabler).
Siden vindparken har en begrenset levetid og vil bli demontert ved konsesjonstidens utløp, er
de visuelle konsekvensene derfor reversible.
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Biologisk mangfold og verneinteresser
I anleggsfasen er det forventet at planområdet blir mindre attraktivt for lommer, marine
dykkender og alkefugl, mens måkefugler vil bli tiltrukket av den økte båttrafikken i området.
Mytetida er en kritisk fase i andefuglenes livssyklus, og forstyrrelser fra anleggsarbeidet vil få
negative effekter for mytende ærfugl omkring Havsteinen og Ekneskjæra.
De største negative konsekvensene for sjøfugl i driftsfasen oppstår ved habitatforringelse av
myte-, nærings- og overvintringsområder, men også barriereeffekter og kollisjonsrisiko for
trekkende fugler kan gjøre seg gjeldende. På bakgrunn av erfaringer gjort i danske
etterundersøkelser vil trolig et sjøareal på 138 - 244 km2 (planområdet og et 2-4 km bredt
belte rundt) få redusert verdi som næringsområde og overvintringsområde for sjøfugl.
I forhold til plassering av enkeltturbiner er det størst konflikter ved gruntvannsområdet rundt
Ekneskjæra, som er et viktig område for ærfugl spesielt i tida før myting, men også i selve
mytetida. I tillegg er selve Ekneskjæra et meget viktig hvile- og overnattingsskjær for
toppskarv.
Siden det ikke er påvist klare sammenhenger mellom turbinstørrelse og kollisjonsjonsrisiko
for fugl, vil konfliktnivået og dermed også de negative konsekvensene øke med antall
planlagte turbiner. Det gunstigste alternativet i så måte blir da V3, fulgt av V1 og med V2
som det mest konfliktfylte.
Marinbiologi
I anleggsfasen vil forstyrrelser og uro ha en viss negativ effekt på fisk og sjøpattedyr. Det vil
ikke være behov for undervannssprengning ved fundamentering av vindturbinene, noe som
ellers ville gitt betydelig skadeomfang på organismene i området. Det er ingen kjente
korallforekomster innenfor planområdet, og det regnes som lite sannsynlig at dette finnes.
Det ventes vesentlig mindre virkninger av vindparkene når de er etablert. Da vil det i
hovedsak være virkninger av lavfrekvent støy for sjøpattedyr, samt forstyrrelser og uro
knyttet til ferdsel i forbindelse med vedlikehold. Det ventes at den marine fauna og flora i stor
grad vil rekolonisere de områder hvor det har vært foretatt inngrep. Utenlandske studier
tilsier også at det ikke er grunn til å forvente noen negative effekter av elektromagnetiske felt
rundt 33 kV sjøkablene. Totalt sett vurderes konsekvensene for marin flora og fauna som
små på lang sikt.
Støy
I anleggsfasen vil skipstrafikk og montering av vindturbiner foregå i stor avstand til nærmeste
boligområde, og ikke medføre støybelastninger av betydning for områdene på land.
Det er utarbeidet støykotekart for vindparken, og resultatene viser at for hovedalternativer
(V1) vil ingen boliger oppleve støynivåer som overskrider SFTs anbefalte grenseverdier (50
dB). Lydnivået ved nærmeste bolig på Harøya er beregnet til Lden = 45 dB. Siden det ikke
finnes 8 MW turbiner i dag, er det heller ikke mulig å beregne støynivået ved bruk av denne
typen turbin. Det forutsettes at dersom 8 MW turbiner er tilgjengelige på
utbyggingstidspunktet, så må det gjennomføres støymålinger og utarbeidelse av støykotekart
basert på disse målingene.
I forhold til anbefalte grenseverdier for friluftsområder (såkalte stille områder) vil det være
noen friluftsområder av lokal (Uksnøya) og regional betydning (Finnøya) som vil bli noe
berørt av utbyggingen. For alternativ V2 vil det kun være mindre områder helt vest på Harøy
som er berørt av vindparken i støysammenheng. For alternativ V3 vil området som er berørt
være noe større enn for alternativ V1 og V2.
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Det er verdt å legge merke til at inne på land vil støy fra vindturbinene vil bli maskert av
vindsus og naturlige lyder fra naturen når vindstyrken overstiger ca. 8 m/s. Dette inntreffer i
snitt for 194 dager av året for dette området. I tillegg vil støy fra bølger som bryter mot
grunner og land bidra til å øke den naturlige bakgrunnsstøyen i området. En utbygging i
henhold til hovedalternativet tilsier med andre ord at støy blir noe merkbart ute til sjøs, men
ikke noe problem inne på Harøya eller Finnøya.
Forurensning og avfall
I anleggsfasen er forurensningsfaren primært knyttet til bruken av tilsetningsstoffer i
betongen, påsprøytet membran for herding etter endt støpeprosess, samt
overflatebehandlingen av forskalingen og av den ferdigstøpte betongen. Med unntak av noe
støping i forbindelse med bygging av monopeler, vil øvrig bruk av kjemikalier i hovedsak skje
under kontrollerte forhold på produksjonsstedet. Undersøkelser fra utenlandske vindparker
tilsier at faren for forurensninger i anleggsfasen er liten.
Det er også liten risiko for forurensing av det marine miljøet i driftsfasen. Vedlikehold av
turbinene forbruker svært små mengder av olje og kjemikalier, og på transformatorene vil det
bli montert oljeoppsamlingskum for sikker håndtering av olje. Transporten av olje til/fra
turbiner og transformatorstasjoner vil kun skje i perioder med rolig sjø, noe som reduserer
faren for uhellsutslipp. På grunn av områdets beskaffenhet regnes det som svært
usannsynlig at eventuelle lekkasjer eller spill av olje eller andre kjemikalier fra turbinene vil
ha noe mer en svært lokal skadelig effekt på det marine miljøet. De store bølgene som
erfares i vindparkområdet, tidevannstrømmer og den nordgående havstrømmen vil alle bidra
til en rask fortynning av et eventuelt kjemikalie- eller oljespill.
For å redusere konsekvensene av avfall som genereres i anleggs- og driftsfase bør det
utarbeides en enkel avfallsplan som legger til rette for forsvarlig og sikker avfallshåndtering.
De enkelte avfallstyper sorteres, slik at ressursene utnyttes og behandlingskostnadene
reduseres. Avfallsplanen vil bli lagt til grunn ved inngåelse av kontrakt med de ulike
entreprenører.
Skyggekast og refleksblink
Skyggekast oppstår når rotoren på vindturbinen står mellom observatøren og solen. Rotoren
vil i slike tilfeller sveipe foran solen, noe som medfører at en bevegelig skygge projiseres mot
betraktningsstedet. Beregninger viser at ingen boligområder blir berørt av skyggekast fra
vindturbinene. Skyggekast vil selvsagt være merkbart for de som ferdes ute i vindparken,
men dette vurderes ikke som noe stort problem.
Ising
I enkelte områder vil kombinasjonen lav temperatur, høy luftfuktighet og sterk vind kunne
medføre isdannelse på vindturbinens rotor. En slik isdannelse er generelt uønsket fordi den
medfører lavere energiproduksjon og økt risiko med tanke på ferdsel. Basert på erfaringer fra
Sandøy Vindkraft AS sine vindturbiner på Harøya, ca 4 km øst for planområdet, og data fra
Meteorologisk Institutt, kan det trygt konkluderes med at ising er en svært lite relevant
problemstilling i dette området. Dersom ising mot formodning skulle oppstå i perioder med
unormalt lave temperaturer, er faren for uhell og personskader helt marginal pga at området
ligger ute til havs og er lite brukt som utfartsområde på vinterstid.
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Bunn-, strømnings- og sedimentasjonsforhold
Erfaringer fra utenlandske offshore vindparker og modellering av strømningsforhold tilsier at
effekten av en utbygging vil være svært lokal. Endrede strømningsforhold rundt selve
fundamentet vil kunne endre erosjons- og sedimentasjonsforholdene, men effekten vil ikke
være merkbar lenger ut enn ca 20 m fra fundamentet. På de stedene der fundamentene er
plassert på løsbunn, vil erosjonsbeskyttelse i form av stein hindre erosjon. På steder med
fast fjell, som utgjør en stor del av de aktuelle lokalitetene for plassering av vindturbiner, vil
problemer knyttet til endrede erosjons- og sedimentasjonsforhold være lite relevant.
Friluftsliv og reiseliv
Konsekvensene av en utbygging er i første rekke knyttet til den visuelle påvirkningen på
kystlandskapet. Utbyggingen er av et slikt omfang at vindturbinene vil være godt synlige i en
rekke friluftslivsområder både til sjøs og på land. I tillegg vil arealbeslag, støy og skyggekast
gjøre seg gjeldende innenfor vindparkens nærområde, et område som for øvrig er lite brukt til
friluftsliv med unntak av noe fiske og seljakt. Med unntak av Finnøy Havstuer er det ingen
kommersielle reiselivsaktører som opererer innenfor vindparkens planområde. Det vil ikke bli
restriksjoner på ferdsel eller fiske innenfor vindparken. Jakt må utøves med forsiktighet (mot
sikker bakgrunn), slik at man unngår skader på vindturbinene.
Spørreundersøkelsen fra Atlanterhavsvegen 2005, samt erfaringer fra utenlandske
vindparker, Smøla Vindpark (Smøla) og Havøygavlen vindpark (Måsøy) tilsier at den
kortsiktige effekten på reiselivet i området blir relativt liten. "Sightseeing-effekten" som følge
av at vindparken representerer noe nytt og spennende kan endatil føre til økt tilstrømning de
første årene etter utbygging (jfr. Smøla).
De langsiktige konsekvensene for reiselivet i Sandøy, og langs kysten for øvrig, er mye mer
usikre. De vil sannsynligvis avhenge av bl.a.:
9 Hvor mange vindkraftkonsesjoner myndighetene tildeler i årene som kommer (langs hele
kysten), eller sagt på en annen måte: Hvor store de kumulative effektene på landskapet
blir.
9 I hvilken grad reiselivsbedriftene i området klarer å tilpasse seg de endringene som en
eventuell utbygging medfører. Ut fra erfaringer fra vindparker i Norge (bl.a. Smøla og
Havøygavlen) og utlandet (bl.a. Horns Rev og Kentish Flats), er det ingen tvil om at en
utbygging ikke bare innebærer problemer for reiselivet, men også muligheter.
9 Hvordan folks holdninger til vindkraft endrer seg over tid, både blant nordmenn og
utlendinger. I en tid der effektene av global oppvarming blir stadig mer synlige, er det
trolig at synet på fornybare energikilder som vind- og vannkraft vil bli enda mer positivt
enn det er i dag. En rekke undersøkelser tilsier at positive holdninger til vindkraft som
energikilde gir større aksept for konsekvensene som en utbygging medfører. Dette kan
igjen bidra til å redusere effektene på reiselivet.
Det første punktet er sannsynligvis det viktigste, og det er med andre ord mye som tilsier at
det er myndighetene gjennom deres tildeling av konsesjoner som vil ha det avgjørende ordet
med tanke på de langsiktige konsekvensene for reiselivet langs kysten.
Fiske og havbruk
For de tradisjonelle fiskeriene vil det i anleggsfasen være særlig snurrevadfiskeriene på
grunnområdene, dels linefisket i de samme områdene og i mindre grad det lokale fritidsfisket
der også teinefiske etter krabbe og hummer inngår, som blir skadelidende på grunn av økt
aktivitet og eventuelle restriksjoner i bruk av områdene.
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Oppdrettsaktivitet, både med hensyn på laks, marine arter og skjell, vil i liten eller ingen grad
bli berørt av de foreliggende planene. Det samme gjelder for reketråling, som i hovedsak
foregår på de dypere områdene utenfor planområdet for Havsul I.
Taretråling er den aktivitet som kommer i størst konflikt med de planlagte vindparkene. På
områdene med hardbunn vil det ikke være mulig å fortsette med taretråling dersom kablene
legges oppå bunnen. Det vil da være stor risiko for at den over ett tonn tunge taretrål-sleden
vil henge seg fast i en kabel, ved alternativet med flest vindturbiner vil det være vanskelig å
orientere seg og foreta tråling i områdene mellom kabeltraseene. Dette gjelder både i
forbindelse med anleggsarbeidet og særlig i driftsfasen etterpå.
Taretråling skjer i områder som er grunnere enn 15-20 m. En beregning viser at kun 20,8 km
av totalt 63,3 km med 33 kV sjøkabler blir liggende på så grunt vann. Regner man med en
forbudssone på 75 m ut til hver side av sjøkabelen, vil et areal på 3,12 km2 bli underlagt
forbud mot taretråling. Dette utgjør kun 6,3 % av vindparkens totale areal. Hvor stor
prosentandel dette er av vindparkens produktive areal er ukjent, men sannsynligvis noe mer.
Landbruk
Ingen landbruksinteresser blir berørt av vindparken eller interne 33 kV sjøkabler.
Konsekvensene knyttet til overføringslinjene mellom Småge og Nyhamna er omtalt i
konsesjonssøknaden for overføringslinjene.
Navigasjon og skipstrafikk
Områdene hvor turbinene er tenkt plassert er et svært ureint og krevende farvann hvor det er
lite skipsfart. Områdets verdi med tanke på skipsfart er derfor liten. Aktiviteten begrenses til
mindre fiskefartøy som seiler i en led gjennom parken. I tillegg foregår det en del taretråling,
hobbyfiske og rekreasjon innenfor planområdet for Havsul I. Flere fyr og lykter har sektorer
for å sikre seilasen i og i nærheten av parken.
Resultatene fra simuleringer foretatt av Høgskolen i Ålesund tilsier at konstruksjon og drift av
vindparken ikke vil få nevneverdig negativ effekt for skipsfart, navigasjonssystemer,
ankringsmuligheter eller redningsoperasjoner til sjøs. Med tanke på fyrlykter og andre
visuelle seilingsmerker, så er det viktig at enkelte nærmere spesifiserte sektorer ikke dekkes
av vindturbiner (se Figur 45). Det må imidlertid presiseres at man før en eventuell utbygging
må gjennomgå en grundig nautisk vurdering og simulering for å sikre optimal merking av
anleggene. Etter en slik prosess vil turbinene kunne ha en positiv effekt på sikring av
seilasen i de beskrevne ledene.
Luftfart og radarproblematikk
Planområdet for Havsul I ligger i god avstand (27 km) fra kontrollsonen til Ålesund Lufthavn
Vigra. Nærmeste radaranlegg er Gamlemsveten MSSR. Planområdet for Havsul I ligger stort
sett i fri sikt sett fra Gamlemsveten; dvs. det er ingen hindringer som i særlig grad begrenser
radarens dekningsområde i retning vindparkene. I forhold til radarens operative rekkevidde
er avstanden fra Gamlemsveten til vindparkområdet relativt liten, ca. 22 km til de nærmeste
vindturbinene og 30 km til de ytterste.
I forhold til Avinors navigasjons- og kommunikasjonsanlegg i området får tiltaket ingen
negative konsekvenser. Det samme gjelder for Gamlemsveten MSSR. Havsul I har heller
ingen innvirkning på instrumentflyprosedyrer, og vindparken representerer ikke noe
luftfartshinder i forhold til regulær trafikk.
Vindparken representerer med andre ord ingen problemer med tanke på regulær luftfart.
Forholdet til helikoptertrafikk og redningsoperasjoner til sjøs er omtalt under Navigasjon og
skipstrafikk. Vindturbinene vil for øvrig bli merket i henhold til gjelende regelverk.
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Annen arealbruk
Sandøy kommune har ingen kommuneplan, og planområdet for Havsul I er følgelig ikke
avsatt eller regulert til noe formål. I følge kommunen er det få arealbruksinteresser knyttet til
dette området utenom fiske, taretråling og noe friluftsliv. I følge Direktoratet for
Naturforvaltnings database (Naturbase) er det heller ingen eksisterende eller planlagte
verneområder som blir direkte berørt av vindparken. Et tilgrensende område til Havsul I var
inne på bruttolista i Marin Verneplan, men ble ikke inkludert i den endelige verneplanen.
Med unntak av de konsekvensene som er omtalt i forhold til friluftsliv, fiskeri og havbruk samt
naturvern, medfører en utbygging ingen konflikter i forhold til annen eksisterende eller
planlagt arealbruk i Sandøy kommune.
Samfunnsmessige virkninger
Sandøy kommune har under 1300 innbyggere. Kommunen har ikke eiendomsskatt, men en
årlig kompensasjon på 5 ‰ av anleggets kostpris i 10 år er derfor tilbudt kommunen av
utbyggeren. Dette vil gi kommunen en årlig inntekt fra utbygger på 17,2 mill. kr, noe som
utgjør et tillegg på henholdsvis 72 % av dagens skatteinntekter og 22 % av driftsinntektene
(2004). Med prosjektet blir effekten at skatteinntekt per innbygger før inntektsutjevning øker
til rundt 170 % av landsgjennomsnittet i første driftsår (2010) fallende til 157 % etter 10 år
(2019).
Havsul I vil følgelig ha en svært stor positiv effekt på kommuneøkonomien i Sandøy. I tillegg
vil en utbygging skape mye aktivitet i regionen med store lokale leveranser av varer og
tjenester i anleggsfasen, samt gi 12-13 nye årsverk i de berørte kommunene. Effektene på
fiskerinæringen vil være relativt små, og utfra erfaringene fra bl.a. Smøla forventes det heller
ingen vesentlige negative effekter for reiselivsnæringen på kort sikt. Selv om de langsiktige
effektene for sistnevnte næring er svært usikre, er det lite som tyder på annet enn at en
utbygging vil ha en stor positiv effekt på kommuneøkonomi, lokalt næringsliv og
sysselsetting.
Ca. 1/5 av kraftoverføringsanlegget ligger i Aukra kommune. Dette gir kommunen grunnlag
for eiendomsskatt fra utbygger på i størrelsesorden 0,5 mill. kr per år, som tilsvarer ca 1 %
av dagens skatteinngang.
Psykososiale effekter
En rekke undersøkelser har vist at folks respons, og dermed også eventuelle psykososiale
effekter
(som
stressreaksjoner,
søvnløshet,
konsentrasjonsvansker,
nedsatt
arbeidskapasitet, etc), i stor grad avhenger av deres holdning til vindkraft generelt og til det
spesifikke prosjektet spesielt. I tillegg vil momenter som støy, skyggekast o.l. være
avgjørende for hvordan vindparken virker inn på lokalbefolkningen i driftsfasen.
Generelt kan det konkluderes med at dersom folk i utgangspunktet har en positiv holdning til
vindkraft som energikilde, noe mange nordmenn har, vil de i liten grad bli berørt rent
psykososialt av en utbygging, forutsatt at de ikke utsettes for store belastninger i form av
støy, skyggekast o.l. De som har en negativ holdning til vindkraft, og da spesielt i sitt eget
nærmiljø, vil kunne bli berørt av en utbygging, selv om den ikke medfører direkte ulemper i
form av støy, skyggekast og andre forstyrrelser i driftsfasen. Det faktum at vindturbiner
bygges i et område som for enkeltpersoner er viktig med tanke på bl.a. landskapsopplevelse,
friluftsliv o.l., vil i seg selv kunne gi negative psykososiale effekter på enkeltpersoner. Flere
utenlandske undersøkelser har imidlertid påvist at oppfattelsen av de ulike problemene
knyttet til en vindkraftutbygging ofte endrer seg i positiv retning (fra motstand til aksept) etter
en utbygging. Siden Havsul I heller ikke medfører direkte ulemper i form av støy og
skyggekast (i boligområder), forventes det at omfanget av psykososiale effekter på
lokalbefolkningen blir lite.
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Oppsummering
Det er ingen tvil om at Havsul I vil ha til dels store konsekvenser på enkelte områder, og den
visuelle påvirkningen på kystlandskapet går igjen som en fellesnevner på temaene
Landskap, Kulturminner/kulturmiljø og friluftsliv/reiseliv.
Som påpekt i innledningen i konsesjonssøknaden, vil Havsul-prosjektene alene produsere
like mye energi som alle øvrige eksisterende og planlagte vindparker i Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til sammen. Det vil derfor være naturlig
å vurdere konsekvensene for Havsul-prosjektene opp mot de kumulative/samlede
konsekvensene av alle de øvrige vindkraftprosjektene i regionen. Først da får man satt de i
et riktig perspektiv.

Figuren over viser en grov fremstilling av de områdene som blir visuelt påvirket av Havsulprosjektene (til venstre) og alle øvrige prosjekter (til høyre) i regionen som er realisert eller
på planleggingsstadiet. Selv om det ikke er gjort noen detaljert vurdering av de kumulative
konsekvensene for sistnevnte alternativ, er det mye som tilsier at konsekvensene totalt sett
blir minst ved å samle vindturbinene i et fåtall, store områder fremfor å spre de på en rekke
lokaliteter langs kysten. En slik løsning vil da nødvendigvis innebære en stor lokal belastning,
men samtidig også bidra til at de kumulative konsekvensene av en utbygging av 1500 MW
vindkraft blir lavest mulig.
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INNLEDNING

Havgul AS har siden 2004 arbeidet med planene om bygging av vindpark på kysten i Sandøy
kommune. Det store potensialet til vindparken, og en positiv holdning til planene i Sandøy
kommune, gjør at Havsul I AS nå legger frem søknad om konsesjon for bygging og drift av
denne vindparken.

Figur 1: Utsyn over Skuløya/Flemsøya, Fjørtofta og Harøya. Området for Havsul I er merket
med rød, stiplet linje.

1.1

Bakgrunn for søknaden

1.1.1

Nasjonale mål for vindkraft og Havsul I sin rolle i dette bildet

De siste årene har produksjonen av elektrisk kraft vært lavere enn forbruket i Norge.
Kraftunderskuddet har vært dekket opp gjennom import fra utlandet. Det er en målsetning å
redusere dette underskuddet gjennom utbygging av fornybare energikilder i Norge. Vindkraft
har således blitt et satsningsområde i senere tid, noe som bl.a. kommer tydelig frem gjennom
St. meld. 29 (1998-99) Om energipolitikken, der man skisserer en målsetning om å bygge ut 3
TWh innen 2010. Satsing på vindkraft ble også tatt opp som ett av flere virkemidler for å
bedre forsyningssikkerheten i St. meld. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten.
Bakgrunnen for satsingen på vindkraft er som nevnt behovet for økt produksjonskapasitet,
samt et politisk ønske om en omlegging av energiproduksjonen til bruk av også andre
fornybare energiformer enn vannkraft. Det er i dag politisk enighet om at epoken med store
vannkraftutbygginger i Norge er over. Vindkraft er elektrisitetsproduksjon basert på en
fornybar energikilde – vind – og har derfor ingen utslipp av klimagasser. Med økt fokus på å
redusere utslipp av klimagasser, og Norges forpliktelser i Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen, er derfor økt vindkraftproduksjon sterkt ønskelig.
Ved utgangen av 2004 var det installert ca. 160 MW vindkraft i Norge. Dette utgjør en
produksjon på ca. 0,48 TWh/år, tilsvarende elektrisitetsforbruket til ca. 20 000 husstander. Pr i
dag er det gitt konsesjon til 19 nye prosjekter med en samlet installasjon på ca. 1100 MW.
Hvis alle disse prosjektene blir realisert, vil de til sammen utgjøre en produksjon på ca. 3,0
TWh/år, tilsvarende elektrisitetsforbruket til ca. 165 000 husstander. Forutsatt kontinuitet i
dagens støtteordninger og innføring av grønne sertifikater, ser det altså ut til at den kortsiktige
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målsettingen om 3 TWh vindkraft innen 2010 vil bli oppfylt gjennom bygging av et tyvetalls
landbasert vindkraftprosjekter av varierende størrelser opp til 150 - 200 MW.
I sin årlige studie av energi-inndekning frem til 2020, har NVE utredet flere ulike scenarier
(NVE 2005). De fleste av disse forutsetter at vindkraftproduksjonen i Norge vil øke fra 3 TWh i
2010 til 7 TWh i 2020. Denne økningen på 4 TWh vil komme i fylker som har et økende
underskudd av energi. Vindkraftprosjekter i områder uten underskudd av energi vil skape økt
nettap og andre problemer for det nasjonale og regionale overføringsnettet, og vil
sannsynligvis ikke bli realisert de neste 10 årene. Ett av de største underskuddsfylker i
kommende år er Møre og Romsdal, og dette er nærmere beskrevet i det etterfølgende
kapittelet.
Foreløpige beregninger viser at en utbygging av Havsul I, som er planlagt med en installert
effekt på 350 MW, vil kunne gi ca. 985 GWh/år. Hvis det i tillegg gis konsesjon til Havsul II og
Havsul IV, vil samlet installasjon for de tre vindparkene utgjøre 1500 MW, og årlig
energiproduksjon ligge på ca. 4,25 TWh. Dette vil mer enn doble den totale produksjonen i
forhold til de anlegg som pr i dag er satt i drift eller som har fått konsesjon, og Havsulprosjektene vil således være et betydelig bidrag til å redusere kraftunderskuddet i Norge og
samtidig øke andelen vindkraft. Havsul-prosjektene alene representerer altså et komplett
alternativ for utbygging av vindkraft for hele perioden 2010 – 2020.
1.1.2

Energisituasjonen i Møre og Romsdal

I de kommende år vil Møre og Romsdal være det området i Norden med størst
kraftunderskudd. Kraftproduksjonen i fylket er i dag 6 TWh i et normalår. I 2010 vil behovet
være 13 til 14 TWh, mens prognosene frem til 2020 tilsier et behov på 16 til 18 TWh. Norge
har i dag et kraftunderskudd i et normalår på 9 TWh, og Møre og Romsdal fylke representerer
en stor del av dette underskuddet. Det er ingen vedtatte utbyggingsplaner som i vesentlig
grad bidrar til å møte denne utfordringen.
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Figur 2: Prognose for kraftsituasjonen i Møre og Romsdal frem til 2020. Figuren til høyre
indikerer potensialet til de ulike energikildene (vann, vind og gass).
Som Figur 2 viser er Møre og Romsdal allerede storimportør av kraft utenfra, og situasjonen
forventes å forverre seg betydelig i årene som kommer. Krafttransport over lengre avstander
medfører betydelig nettap, for Møre og Romsdal alene utgjør dette et tresifret millionbeløp
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hvert år. Et annet viktig moment som bør tas med i diskusjonen, er det faktum at dersom
Møre og Romsdal skal basere seg på fortsatt import av kraft, så må det bygges to eller tre
nye 420 KV overføringslinjer inn til fylket. Prislappen på hver av disse er fra 1,3 til 2,5 mrd.
kroner, totalt mellom 3 og 5 mrd. kroner avhengig av løsning. En fortsatt importavhengighet vil
med andre ord kreve både formidable merkostnader til linjebygging, men også store
miljømessige ulemper knyttet til en etablering av slike omfattende 420 kV kraftlinjer.
Fra mange hold blir det hevdet at det må satses mer på nye energikilder som biobrensel og
fjernvarme. Dette er viktige lokale tiltak som avlaster bruken av elkraft i en viss utstrekning,
men blir helt perifere som en del av løsningen på energigapet i Møre og Romsdal. Av
tilgjengelige energikilder står man da tilbake med gass- og vindkraft. Konklusjonen på dette er
at for å sikre stabil kraftforsyning i fylket i fremtiden, så bør det bygges ut både gasskraft og
noen større vindkraftanlegg. Kombinasjonen av energi fra vann, vind og gass vil gi en svært
robust energiløsning: Gasskraft som vil produsere jevn effekt 24 timer i døgnet året rundt,
vindkraft som kan tilføre flere TWh ren energi med høy driftstid og vannkraft med god
reguleringsevne som kan kompensere varierende produksjon fra vindkraften.
1.1.3

Vindkraft, klimagassutslipp og el-sertifikater

Vindenergi er i økende grad konkurransedyktig med tradisjonelle teknologier for
energiproduksjon basert på fossile brennstoff. Med høye olje- og gasspriser, samt høye CO2
kvotepriser og få muligheter til nye vannkraftutbygginger, vil andelen av annen fornybar energi
i det norske kraftsystemet nødvendigvis måtte øke de nærmeste årene. En vesentlig andel av
denne økningen vil trolig komme i form av store, offshore vindparker, som Havsul-prosjektene
er de første eksemplene på i Norge.
Forskning tyder på at vi allerede er i ferd med å endre klimaet på jorda. Utfordringen er å
bremse utslippene av klimagasser før virkningene blir for dramatiske. Norge har som ett av
185 land og EU ratifisert FNs Klimakonvensjon fra 1992. Dermed er vi forpliktet til å arbeide
for å redusere utslippene til atmosfæren. Kyoto-protokollen fra 1997 setter bindende grenser
for industrilandenes utslipp. Myndighetene har innført kvotehandel med klimagasser for å
sikre at Norge overholder utslippsforpliktelsene i Kyoto-protokollen. Det betyr at virksomheter
som vil slippe ut klimagasser til atmosfæren må ha kvoter.
Offshore vindkraft forurenser ikke atmosfæren og trenger derfor ikke utslippskvoter, men kan
derimot bli godkjent som en investering i avbøtende tiltak. Hvis man satser på produksjon av
kraft fra gasskraftverk uten CO2-rensing, vil man være avhengige av å kjøpe utslippskvoter
tilsvarende det antall tonn CO2 anlegget slipper ut. Miljøgevinsten ved å produsere energi fra
vindkraft er med andre ord betydelig.
Av det totale kraftforbruket i Norge i dag, kommer ca 99 % fra vannkraft. Marginalforbruket på
1 % er importert kraft fra våre naboland, og kommer stort sett fra kullkraft. Ved en utbygging
av Havsul-prosjektene, vil en redusere denne kraftimporten tilsvarende. Et gjennomsnittlig
kullkraftverk slipper ut 0,85 kilo CO2 per produsert kWh. Havsul-prosjektene vil dermed bidra
til en årlig utslippsreduksjon på ca. 3,6 millioner tonn CO2, og vil således være et viktig bidrag
på veien mot å oppfylle målsetningene i Kyoto-protokollen.
For å sikre at det investeres i miljøvennlige energiteknologier i årene fremover, har
Regjeringen foreslått å igangsette et norsk/svensk marked for el-sertifikater (såkalte grønne
sertifikater) fra og med 1. januar 2007. Sertifikatordningen skal gi forbrukerne den billigste
form for fornybar energiproduksjon til erstatning for gasskraft, kullkraft, kjernekraft og andre
ikke-fornybare produksjonsformer, og skal gjelde for nye investeringer i fornybar
kraftproduksjon.
Havsul-prosjektene vil være berettiget til utstedelse og handel med grønne sertifikater, og vil
ved sin betydelige kraftproduksjon bli en vesentlig bidragsyter til det norsk/svenske markedet
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for grønne sertifikater. Havsul-prosjektene vil i vesentlig grad bidra positivt til at Norge bedrer
sin energibalanse og oppfyller sine forpliktelser om å redusere utslippene av klimagasser.
1.1.4

Onshore kontra offshore vindparker

I land som Danmark, Sverige, Holland og Storbritannia, som er foregangsland når det gjelder
vindkraft, ser man nå en stadig økende satsing på offshore vindparker. Etter vår mening er
det flere grunner til dette, hvor de viktigste er:
9 Vindforholdene er bedre ute til havs enn på land.
9 Etter at teknologien har frembrakt kommersielle vindturbiner på 5 MW eller mer, er det
ikke lenger så stor kostnadsøkning knyttet til bygging av fundamenter på sjøbunn kontra
tilsvarende fundamenter på land. Merkostnadene pr MW oppveies i stor grad av
merproduksjon som følge av bedre vindressurser i åpent hav.
9 Arealdisponeringen er annerledes på land enn til sjøs. Offshore parker krever ikke
ekspropriasjon av landområder, som ofte kan være en omstendelig og konfliktfylt prosess
for alle berørte.
9 Avstanden til bebyggelse øker. Dette gir mindre problemer knyttet til støy, skyggekast og
visuell påvirkning.
9 Frilufts- og reiselivsinteressene knyttet til havområder er ofte mindre enn i nærliggende
områder på land.
9 Offshore anlegg medfører normalt ingen arealinngrep i forbindelse med etablering av
infrastruktur og lignende.
Disse forholdene tilsier at en økt satsning på offshore anlegg vil redusere konfliktene i forhold
til om tilsvarende kapasitet skulle bygges på land.
1.1.5

Fordeler ved Havsul-prosjektene

Dersom alle Havsul-prosjektene blir realisert, vil de både enkeltvis og samlet sett utgjøre
verdens største offshore vindparker. Det faktum at en realisering av Havsul-prosjektene vil ha
en stor positiv samfunnsmessig virkning i form av bl.a. økt energiproduksjon fra fornybare
kilder, økt forsyningssikkerhet i regionen og økte inntekter til lokalsamfunnene langs kysten,
tilsier at den visuelle påvirkningen på landskapet og øvrige negative konsekvenser i større
grad kan aksepteres. En utbygging av Havsul-prosjektene vil også bidra til å realisere
regjeringens målsetning om økt satsning på vindkraft som energikilde, noe som vil redusere
behovet for en storstilt utbygging av mange mindre vindparker langs kysten.
Figur 3 viser alle eksisterende og planlagte vindkraftverk langs kysten av Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I henhold til NVE
(www.nve.no\vindkraft) vil samlet installert effekt for alle de 20 prosjektene utenom Havsul I, II
og IV også utgjøre nøyaktig 1500 MW og ha en samlet produksjon på 4,6 TWh (ikke inkl.
nettap og tap pga driftsstans). Med andre ord: Havsul I, II og IV vil alene produsere like mye
energi som alle andre eksisterende og planlagte vindkraftanlegg i regionen til sammen.
Og her kommer man til et vesentlig poeng: Dette tilsier da at konsekvensene knyttet til
en utbygging av disse tre vindparkene bør vurderes opp mot de kumulative (samlede)
konsekvensene av alle øvrige eksisterende og planlagte vindparker i regionen. Først da
får man satt konsekvensene i et riktig perspektiv. Det er mye som tilsier at de
kumulative effektene av en storstilt vindkraftutbygging på landskap, kulturmiljø,
naturmiljø, reiseliv, etc. blir minst ved å satse på få, store vindparker istedenfor mange
små.
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Figur 3: Oversikt over
eksisterende og planlagte
vindkraftverk langs kysten av
Midt-Norge.
Dette poenget tydeliggjøres gjennom synlighetskartet på neste side. Her er alle eksisterende
og planlagte vindkraftprosjekter i Midt-Norge lagt inn på kartet, og det visuelle
influensområdet er grovt regnet som alt som ligger innenfor 15 km fra vindparkens midtpunkt
(unntatt for Havsul-prosjektene, der vindparkenes yttergrense er brukt).

Figur 4: Synligheten til Havsul I, II og IV sett i forhold til synligheten til alle de øvrige
eksisterende og planlagte vindkraftprosjektene i Midt-Norge (unntatt Roan Vindpark).
Utarbeidet på grunnlag av data fra NVE (www.nve.no\vindkraft).
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Konsekvensutredningen for Havsul I, II og IV viser at de mest alvorlige konsekvensene, med
unntak for temaet biologisk mangfold og verneinteresser, er knyttet til vindparkenes visuelle
påvirkning på kystlandskapet. De enkelte fagrapportene vurderer i liten grad de kumulative
konsekvensene av en omfattende utbygging av vindkraft langs kysten. Dette er noe
ansvarlige myndigheter og politikere må gjøre seg opp en formening om. Figur 4 indikerer
med all tydelighet at myndigheter og politikere nå har valget mellom å satse på få, store
vindparker der man aksepterer en betydelig lokal påvirkning på landskapet eller å spre
vindparkene, og dermed også konsekvensene, langs hele kysten.
At det også er et politisk ønske å satse på få, store vindparker istedenfor mange små,
kommer klart til uttrykk i en pressemelding fra Miljøverndepartementet sommeren 2005, hvor
de skriver bl.a.:
"Miljøvernminister Knut Arild Hareide mener store vindkraftanlegg er best for miljøet. Samling
av vindturbinene i vindparker reduserer arealinngrepene og bidrar mest til å nå Regjeringens
mål om 3 TWh vindkraft innen 2010"
Også fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) har det tidligere kommet signaler om at det er
en fordel med få, store vindparker kontra mange små. At denne holdningen også råder blant
vanlige folk ble bekreftet i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med
konsekvensutredningene for Havsul-prosjektene. Hele 57 % av de spurte mente at få, store
vindparker var den beste løsningen for å redusere de negative konsekvensene av en
betydelig vindkraftutbygging, mens kun 22 % mente at mange små vindparker var det beste.
Tiltakshaverne bak Havsul-prosjektene håper at det blir tatt hensyn til den rådende
holdningen blant politikere, miljøforvaltningen (MD) og folk flest ved behandlingen av
konsesjonssøknadene for Havsul I, II og IV.
1.2

Søknadens innhold

Havsul I AS legger med dette frem søknad om tillatelse til bygging og drift av Havsul I i
Sandøy kommune. Denne søknaden omfatter kun selve vindparken, og det utarbeides en
egen konsesjonssøknad for nettilknytning/overføringslinjer. Konsesjonssøknadene for
vindpark og nettilknytning leveres samtidig, for å få en samlet behandling av
utbyggingsplanene.
Konsesjonssøknaden er utformet i henhold til kravene i Energiloven og Plan- og
bygningsloven, med tilhørende forskrifter.
Dette dokumentet inneholder følgende hovedelementer:
9 Søknad om konsesjon
9 En orientering om formelle forhold og saksgang
9 En beskrivelse av utbyggingsområdet
9 En beskrivelse av vindressursene i området
9 En gjennomgang av utbyggingsplanene (for nettilknytningen er det kun gitt et kort
sammendrag, for mer utfyllende informasjon henviser vi til egen konsesjonssøknad for
dette tiltaket)
9 Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn
9 Forslag til avbøtende tiltak, miljøoppfølging og etterundersøkelser
De to siste hovedelementene, dvs. konsekvensvurderinger, avbøtende tiltak, miljøoppfølging
og etterundersøkelser, er hentet rett fra de enkelte fagrapportene. Fagrapportene omhandler
både vindpark og nettilknytning, men det er kun det som går på vindparken som er

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Side 7

innarbeidet i denne konsesjonssøknaden. Fagrapportenes omtale av konsekvenser av
overføringslinjer er innarbeidet i konsesjonssøknaden for overføringslinjene, som leveres
separat.
1.3

Presentasjon av tiltakshaver

Havgul AS ble stiftet som prosjektselskap for utviklingen
av Havsul-prosjektene. Bak Havgul AS står personer
med mange års erfaring fra oppbygging av
vindkraftprosjekter i Norge, bl.a. gjennom tidligere
deltakelse i utviklingen av Havøygavlen Vindkraftanlegg i Finnmark (40 MW) som ble satt i
drift i 2001 og Kvitfjell Vindkraftanlegg i Tromsø (200 MW) som fikk konsesjon i 2001, men
som foreløpig ikke er bygget. Initiativtakerne har også en sentral rolle i utviklingen av
Andmyran Vindpark (200 MW) på Andøya gjennom selskapet NOR Vind AS.
Prosjektene har deretter blitt organisert i egne datterselskap, i dette tilfellet Havsul I AS, og
senere finansiert opp med nødvendig kapital for å gjennomføre konsekvensutredningene og
konsesjonsprosessen. Selskapene vil senere bli styrket på eiersiden med en eller flere
industrielle investorer, som vil ha finansiell evne til å gjennomføre selve utbyggingen.
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Havsul I AS søker med dette om konsesjon i medhold av energiloven av 29. juni 1990
§ 3 – 1 for å bygge og drive vindparken Havsul I i Sandøy kommune. Vindparken vil ha en
total installert effekt på inntil 350 MW.
Søknaden omfatter en utbyggingsløsning innenfor et avgrenset område som er fleksibel med
hensyn til valg av type, størrelse og antall vindturbiner. Avhengig av tilgjengelig teknologi i
markedet på utbyggingstidspunktet vil nominell ytelse for hver vindturbin være mellom 3 og 8
MW. Valg av turbinstørrelse vil være avhengig av den teknologiske og kostnadsmessige
utviklingen i tiden frem mot en realisering av utbyggingen.
Vindparkens hovedspesifikasjoner er vist i Tabell 1.
Tabell 1: Hovedspesifikasjoner for Havsul I.
Komponent / tiltak

Spesifikasjon

Total installert effekt i parken

Inntil 350 MW

Installert effekt i hver vindturbin

Mellom 3 MW og 8 MW

Navhøyde

Mellom 80 m (3 MW) og 120 m (8 MW)

Antall vindturbiner

Mellom 44 (8 MW) og 117 (3 MW)

Sjøkabel 33 kV internt i vindparken

Ca. 63,3 km

Transformator i hver vindturbin med
koblingsanlegg.

1000 V / 33 kV

Transformatorstasjon i vindparken med
koblingsanlegg og bryterfelt

33 kV / 132 kV i nytt koblingsanlegg plassert i
offshore transformatorstasjon (2 stk)

Tilkobling til eksisterende 132 kV nett

Ved Nyhamna, Aukra

Servicebygg

De foreløpige planene tilsier bygging av nye
eller leie av eks. lokaler på Steinshamn eller
Myklebust i Sandøy kommune

2.2

Konsekvensutredningen

Havsul I AS har utarbeidet en konsekvensutredning for tiltaket i henhold til Plan- og
bygningslovens §33-2 og i samsvar med utredningsprogrammet fastsatt av Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 22.07.2005 (se Vedlegg 1). Konsekvensutredningen vil bli sendt på høring til relevante instanser og organisasjoner, og vil bli lagt ut til
offentlig ettersyn i de berørte kommunene. Basert på en egen evaluering og innkomne
høringsuttalelser avgjør NVE om konsekvensutredningen oppfyller de krav som er satt i
utredningsprogrammet.
2.3

Søknad om ekspropriasjonstillatelse

Alt areal i forbindelse med selve vindparken er lokalisert offshore. Det er derfor ikke behov for
ekspropriasjon av grunn i forbindelse med bygging av selve vindparken. Behovet for
ekspropriasjon av grunn i forbindelse med bygging av kraftlinjer og jordkabler på land er
omtalt i konsesjonssøknaden for overføringslinjene.
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2.4

Andre nødvendige tillatelser og godkjenninger

2.4.1

Plan og bygningsloven, plan- og byggesaksbestemmelsene

Hele det tiltenkte området for Havsul I er lokalisert offshore, fra ca 2,9 til ca 11 km utenfor
Harøya. Sandøy kommune har ikke utarbeidet en egen kommuneplan, og området er således
ikke avsatt eller regulert til noe bestemt formål. Sandøy kommune vil sannsynligvis stille krav
om at det utarbeides en egen reguleringsplan for tiltaket i forkant av utbyggingen (Per Sturla
Sandøy, pers. med.).
Tiltak som konsesjonsbehandles etter energiloven skal ikke behandles etter plan- og
bygningslovens kap. XVI om byggesaksbehandling, ansvar og kontroll, jfr.
byggesaksforskriftens §5.
2.4.2

Havne- og farvannsloven

Både vindturbiner og sjøkabler skal godkjennes etter havne- og farvannsloven før en
utbygging kan iverksettes. Dette skal skje etter en detaljplan der hver enkeltdel (for eksempel
vindturbin, transformatorstasjon, kabelstrekning eller lignende) er avmerket med nøyaktig
posisjon.
En enhetlig detaljplan med bestemte plasseringer skal også legges til grunn for erstattende
navigasjonsinstallasjoner utover de sjøområdene som fysisk berøres. Dersom det skulle bli
aktuelt å splitte opp de enkelte prosjektene i delutbygginger, må det i tillegg til en samlet
detaljplan (for alle områdene), også følge en detaljplan for hvert enkelt delområde. Dette for å
ivareta en tilsvarende god navigasjonsoppmerking inntil hele planområdet er fullt utbygd.
Detaljplanen skal være utarbeidet
utbyggingstillatelse kan gis.
2.4.3

og

godkjent

av

Kystverket

før

en

endelig

Kulturminneloven

På et senere tidspunkt i planfasen, når man er kommet nærmere en realisering av prosjektet,
vil det bli utarbeidet mer detaljerte planer for prosjektet. På dette tidspunktet vil størrelse og
antall vindturbiner, og dermed også plasseringen av hver enkelt vindturbin, bli endelig fastsatt.
I forbindelse med dette arbeidet vil det bli foretatt registreringer av automatisk fredete
kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §9. Dersom det blir påvist automatisk fredete
kulturminner i områdene hvor vindturbinene eller sjøkablene er tenkt plassert, vil det enten bli
søkt om frigivelse av området (innebærer arkeologisk utgravning) eller man vil vurdere
alternativ lokalisering av de enkelte anleggskomponentene. Omfang og tidspunkt for
undersøkelsene vil bli nærmere avklart med Sjøfartsmuseet i Bergen, som har
forvaltningsansvaret for kulturminner i sjø i dette området.
2.4.4

Forurensningsloven

Det kreves normalt ikke egen søknad etter forurensningsloven for etablering av vindkraftverk.
Krav med hensyn til støy fastsettes da av NVE som en del av konsesjonsavgjørelsen.
Unntaket er dersom tiltaket medfører støynivåer i nærliggende boligområder som overskrider
grenseverdiene etter forurensningsloven. I slike tilfeller vil Fylkesmannen som ansvarlig
myndighet vurdere om det er aktuelt å behandle saken etter forurensningsloven.
Utredningen som er gjort på støy for dette prosjektet tilsier at støynivået i forbindelse med
bygging og drift av Havsul I vil ligge under de grenseverdier som er fastsatt i SFTs
retningslinjer for alternativ V1 (4,5 MW turbiner) og V2 (3 MW turbiner). Siden det ikke finnes
8 MW turbiner i dag, er det heller ikke mulig å beregne støynivået ved bruk av denne typen
turbin. Det forutsettes at dersom 8 MW turbiner er tilgjengelige på utbyggingstidspunktet, så
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må det gjennomføres støymålinger og utarbeidelse av støykotekart basert på disse
målingene.
Havsul I AS kan derfor ikke se at det er behov for en egen søknad etter forurensningsloven
for alt. V1 og V2. Resultatene fra fremtidige beregninger for alt. V3 vil avgjøre om det er
nødvendig med en egen søknad etter forurensningsloven for dette alternativet.
2.4.5

Forholdet til lokal- og regionalnettseier

Havsul I AS har hatt løpende kontakt med Istad Nett AS, Tafjord Kraft Nett AS og Statnett SF
i forbindelse med planleggingen av vindparken og overføringslinjene for Havsul I. Alle
aspekter vedrørende forholdet til lokal- og regionalnettseier er grundig omtalt i
konsesjonssøknaden for overføringslinjene, og vi henviser til dette dokumentet for mer
utfyllende informasjon.
2.4.6

Forholdet til luftfart

Havsul I AS har vært i kontakt med Luftfartstilsynet og Avinor for å klargjøre forhold som har
betydning for luftfarten. Det er utarbeidet en egen fagrapport, og konklusjonen fra denne
rapporten er gjengitt i kapittel 7.16.
Vindturbinene vil ha en farge som gjør de synlige i samsvar med de krav som
luftfartsmyndighetene stiller. Markeringslys vil bli installert der dette kreves, jfr. normer for
merking av luftfartshindere BSL E 2-2. Dette vil avklares i dialog med Luftfartstilsynet/Avinor.
2.4.7

Forholdet til Forsvaret

Utbyggingsplanene har vært forelagt Forsvaret v/Forsvarsbygg. I brev til NVE datert 3. juni
2005 oppgir Forsvarsbygg at planene ikke påvirker noen av Forsvarets installasjoner i negativ
retning. Forsvaret har derfor plassert Havsul I i Kategori A - liten eller ingen konflikt.
2.4.8

Forholdet til andre offentlige og private planer

Fylkesplan for Møre og Romsdal
Møre og Romsdal har ingen fylkesdelplan for vindkraft, men temaet er omtalt i Fylkesplan
2001-2004 (Møre og Romsdal Fylkeskommune, 2000). Fylkesplanen sier bl.a. følgende:


Prognosar over energiforbruket basert på elektrisitet i Møre og Romsdal viser at det blir eit
aukande energiunderskott i Møre og Romsdal i åra framover mot 2015. Dersom
prognosane viser seg å slå til, vil det totale effektbehovet vere nær 50% høgare enn
samla installert produksjon i fylket i 2015.



Energibruken skal i framtida vere basert på fornybare kjelder utan negativ påverknad på
omgjevnadene, og Møre og Romsdal skal vere leiande i Noreg når det gjeld å fylle sin del
av vilkåra i Kyotoavtalen.



Vindkraft kan erstatte meir skadeleg elektrisitetsproduksjon, men er sjølv kontroversiell
grunna store arealkrav og estetiske verknader.



Norge har gjennom mellom anna Kyotoavtalen og den globale klimapolitikken forplikta seg
til å auke satsinga på klimanøytrale energikjelder. Dette kan vere bioenergi eller
energigjenvinning frå avfall, utnytting av spillvarme, vindkraft eller solenergi. Her ligg det
også eit stort vekstpotensiale.
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Møre og Romsdal Fylke erkjenner med andre ord at fylket står overfor store utfordringer med
tanke på sikker energiforsyning i årene som kommer, og sier samtidig at energibruken skal
være basert på fornybare energikilder. Vindkraft er ett av alternativene som blir vurdert, men
de forutsetter at gode utbyggingsløsninger velges for å minimere konfliktene i forhold til miljø,
naturressurser og samfunn.
På Fylkestingsmøtet i Molde den 12-14. desember 2005 gjorde Fylkestinget i Møre og
Romsdal følgende vedtak: "Fylkestinget går imot utbygging av vindkraftprosjekt som ikkje har
brei lokal tilslutnad (fleirtal i kommunestyret). Fylkestinget ber samtidig om at det blir
utarbeidet ein samla nasjonal plan for vindkraftutbygging. Fylkestinget ber samtidig om at ein
sørgjer for ei god regional og nasjonal koordinering av vindkraftutbygginga med olje- og
energidepartementet som ansvarlig."
Kommuneplan for Sandøy kommune
Sandøy kommune har ikke utarbeidet en egen kommuneplan, dette er nærmere omtalt i
kapittel 2.4.1.

Figur 5: Oversikt over Havsul I, samt eksisterende og foreslåtte verneområder.
Tematiske verneplaner
I forbindelse med arbeidet med marin verneplan ble det sett nærmere på et område som
strekker seg fra vestsida av Harøya, forbi Uksnøya og ut mot Havsteinen (se figuren over).
Området ble tatt med på bruttolista, men i den endelige tilrådingen var dette området utelatt.
Selv om området har verneverdier, ble det med andre ord ikke vernet i denne omgang. Havsul
I AS ble tidlig gjort kjent med disse planene, og valgte derfor å justere vindparkområdet for å
unngå konflikter med verneverdiene i dette området.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Side 12

Det er flere verneområder i Sandøy kommune, men ingen som ligger nær inntil vindparken.
Forholdet til verneområdene er nærmere omtalt i egen fagrapport om biologisk mangfold og
verneinteresser, samt i kapittel 7.5 i denne rapporten.
Private planer
I øst grenser Havsul I opp mot den planlagte Steinshamn Vindpark (Offshore vindenergi AS),
men etter gjensidig tilpasning er det ikke overlapp mellom de to områdene. Steinshamn
vindpark er planlagt med en installasjon på 105 MW.
Havsul I AS kjenner ikke til at utbyggingen vil komme i konflikt med andre private planer.
2.5

Nødvendige offentlige og private tiltak

En utbygging av Havsul I vil medføre behov for areal til montering/preassemblering og
utskipning av vindturbiner, samt til produksjon av fundamenter. Med tanke på førstnevnte
aktivitet, fremstår Flatholmen i Ålesund som det beste alternativet. Flatholmen er allerede en
veletablert havn, og har fasiliteter som tilfredsstiller de behov som Havsul I AS stiller til
montering/pre-assemblering av vindturbiner på land. Her vil det derfor ikke være behov for
ytterligere offentlige eller private tiltak for å kunne gjennomføre utbyggingen av Havsul I.
Både Førde (Kleven Florø AS), Averøy industripark (Umoe Sterkoder AS) og Gjøsund (Giske
kommune) er aktuelle områder for produksjon av fundamenter. Når det gjelder Gjøsund så er
dette området regulert til industriformål (inkl. dypvannskai), men området er ikke utbygd pr
desember 2005. Dersom Gjøsund velges til dette formål, må området opparbeides med havn,
tilstrekkelige arealer og annen infrastruktur på land. Nærmere behov vil da bli spesifisert fra
utbyggers side.

3

FORARBEID OG VIDERE FREMDRIFTSPLAN

3.1

Forarbeid og konsesjonssøknads-/konsekvensutredningsfasen

Havgul AS utarbeidet en forhåndsmelding for Havsul I, II og IV i desember 2004. Meldingen
orienterte om utbyggingsplanene, forventede konsekvenser og inneholdt et forslag til
utredningsprogram. Meldingen ble sendt ut på høring til relevante myndigheter,
interesseorganisasjoner m.fl., og ble lagt ut til offentlig gjennomsyn for lokalbefolkningen.
I forkant av forhåndsmeldingen hadde tiltakshaverne et møte med Sandøy kommune den 8.
desember 2004, der de orienterte om planene. I forbindelse med høringen arrangerte NVE
møte med Sandøy kommune på Steinshamn 31. januar 2005. Det ble også arrangert et
folkemøte på Finnøy Havstuer samme dag. Den 24. januar 2005 ble det arrangert tilsvarende
møter på Gossen i Aukra kommune. På disse møtene orienterte Havgul AS om
utbyggingsplanene,
samt
at
NVE
orienterte
om
behandlingsprosessen
for
forhåndsmeldingene. I etterkant av disse møtene ble det avholdt oppfølgende møter mellom
tiltakshaverne og de berørte kommunene.
Tiltakshaver har også hatt møter med bl.a. Fiskeridirektoratet Møre og Romsdal og Kystverket
Midt-Norge
i
Ålesund
(11.01.2005),
Oljeog
energidepartementet
(OED),
Miljøverndepartementet (MD), Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning (hos NVE
den 16.02.05), NTNU Vitenskapsmuseét (02.06.2005), Møre og Romsdal Fylke ved
Miljøvernavdelingen (12.01.2005), Fylkesordføreren i Møre og Romsdal (27.01.2005) og
representanter for taretrålerne i Møre og Romsdal. I sluttfasen av arbeidet med
konsesjonssøknad og konsekvensutredning er det avholdt ytterligere møter med berørte
interesser og kommunene.
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I forbindelse med utarbeidelse av utredningsprogrammet er det også avholdt møter mellom
NVE og Sandøy kommune, samt Kystverket Midt-Norge og Fiskeridirektoratet Møre og
Romsdal. Disse, samt Aukra kommune og Møre og Romsdal fylke ble gitt anledning til å
kommentere utkast til utredningsprogram før endelig fastsetting. NVE fastsatte så det
endelige
konsekvensutredningsprogrammet
den
27.07.2005.
Arbeidet
med
konsekvensutredningen gikk da inn i en mer intensiv fase.
I arbeidet med konsekvensutredningen har en rekke personer, organisasjoner og etater blitt
kontaktet, bl.a. Sandøy kommune, Møre og Romsdal Fylke, Sjøfartsmusèet i Bergen,
Avinor/Luftfartstilsynet, reiselivslag/destinasjonsselskaper, Jeger- og fiskeforeninger,
fiskerinæringen og andre som har informasjon om områdets bruk og kvaliteter innen en rekke
fagområder. Mye informasjon har blitt skaffet til veie gjennom denne informasjonsutvekslingen.
I tillegg til en omfattende kontakt med lokale og regionale myndigheter og berørte parter, har
informasjon om status og fremdrift for Havsul I har også blitt publisert på www.havgul.no.
3.2

Videre saksbehandling

Konsesjonssøknaden med tilhørende konsekvensutredninger ble overlevert til NVE i midten
av januar 2006.
I samsvar med kravene i energiloven, sender NVE konsesjonssøknaden med tilhørende
konsekvensutredning på høring til lokale, regionale og nasjonale myndigheter og
organisasjoner. I forbindelse med høringen av konsesjonssøknaden/konsekvensutredningen
vil det bli arrangert et åpent informasjonsmøte i Sandøy kommune.
Etter at NVE har mottatt innspill og kommentarer til utbyggingsplanene, vil de gjøre et vedtak
om det skal gis konsesjon eller ikke. Dersom NVEs vedtak påklages, vil saken gå til Olje- og
Energidepartementet for en endelig avgjørelse.
3.3

Tidsplan for anleggsfasen

Figur 6 viser den foreløpige fremdriftsplanen for selve utbyggingsfasen. Tidsplanen forutsetter
at en rettskraftig konsesjon blir gitt i løpet av første halvår 2007. Deretter vil arbeidet med
oppfinansiering av prosjektet foregå i perioden 2007-2008, etterfulgt av detaljplanlegging i
2008, før en endelig investeringsbeslutning tas i løpet av 1. kvartal 2009. Byggestart er satt til
2. kvartal 2009.
Nordsjøen utenfor Møre og Romsdal er et værmessig svært utsatt og "røft" område, og
byggingen av Havsul I vil derfor bli en meget omfattende og krevende entreprenøroppgave.
Denne typen offshore konstruksjonsarbeid er svært følsomt ovenfor værforholdene. Med
tanke på å minimere denne følsomheten mest mulig, vil det derfor bli tatt en rekke
forholdsregler: Bl.a. vil arbeidet bli tilrettelagt slik at mest mulig av arbeidet blir utført på land
(pre-assemblering), samt at det meste av monteringsarbeidet offshore blir utført i
sommerhalvåret, når værforholdene normalt er best. I tillegg vil det bli valgt fartøyer og øvrig
monteringsutstyr som så lite følsomt over for vind og bølger som teknisk og økonomisk mulig.
Gjennom etablerings-/byggefasen vil det være daglig skipstrafikk i området av anleggsbåter i
form av slepebåter, servicebåter og kranskip-/plattformer. Byggingen av Havsul I er planlagt
utført i løpet av to år, men alt offshore-arbeid vil som tidligere nevnt skje i sommerhalvåret.
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Figur 6: Fremdriftsplan for Havsul I.
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Figur 7: Oversiktskart som viser den planlagte utbyggingen av Havsul I.
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LOKALISERING

Den planlagte vindparken Havsul I er lokalisert offshore utenfor Harøya i Sandøy kommune,
Møre og Romsdal. Vindparkens areal er på ca. 49 km2, og hele vindparken består av grunne
sjøområder. Figur 7 viser vindparkens beliggenhet.
Den sørøstlige delen av vindparken ligger ca. 2,9 km fra Morsundet på Harøya, som er
nærmeste bebygde område. Ytre del av vindparken ligger ca 11 km ut i havet, målt fra
samme sted.
Fra utbyggers side er lokaliseringen av Havsul I utenfor kysten av Sandøy kommune er
basert på flere forhold, hvor de viktigste er bl.a.:
9 Vindforhold
Kyststrekningen langs Møre og Romsdal har stabile og gode vindforhold, noe som er den
viktigste forutsetningen for en etablering av et vindkraftverk. Lokalisering offshore betyr at
turbulens unngås, slik at vinden kan utnyttes mer effektivt.
9 Kraftbehov
Møre og Romsdal har et stort og økende underskudd på kraft, noe som bl.a. skyldes
kraftkrevende industribedrifter som Hydro Aluminium på Sunndalsøra, Hustadmarmor i
Fræna, Statoil på Tjeldbergodden og nå også Nyhamna / Ormen Lange i Aukra.
Prognosene tilsier at effektbehovet i 2015 vil være 50 % høyere enn samlet innstallert
effekt hvis ikke noe gjøres. Behovet for økt produksjon for å sikre stabil
elektrisitetsforsyning i fylket er derfor svært viktig.
9 Innmatingskapasitet
Ny 420 kV kabel til Ormen Lange terminalen på Nyhamna / Aukra vil skape tilstrekkelig
innmatingskapasitet for Havsul I.
9 Sjødybder
Nå til dags bygges offshore vindturbiner normalt på dybder mellom 4 m og 30 m, men
fremtidig teknologi vil kunne øke dette intervallet. Det meste av Havsul I ligger innenfor et
sjøområde med dybder i førstnevnte intervall, noe som gjør det godt egnet for dette
formålet.
9 Bebyggelse
Offshore vindparker har en stor fordel i det faktum at de er lokalisert i god avstand til
eksisterende bebyggelse, noe som reduserer problemene knyttet til støy og skyggekast.
Den visuelle påvirkningen blir også betydelig mindre, siden avstanden mellom vindparken
og boligområdene øker ved en lokalisering offshore.
9 Verneområder
Deler av sjøområdet utenfor Harøya var aktuelt med tanke på vern i forbindelse med
marin verneplan. Selv om dette området ikke ble tatt med i den endelige verneplanen,
har det kvaliteter som er ønskelig å ivareta. Tiltakshaverne bak Havsul I valgte derfor å
justere vindparkområdet for å unngå overlapp med dette området. Det nærmeste
verneområdet (naturreservat) ligger i Selvikvågen på Harøya, ca. 2,9 km fra vindparken.
9 Friluftsinteresser
Landbaserte vindparker har ofte store konsekvenser med tanke på friluftsliv, både
gjennom arealbeslag, støy og visuell påvirkning på landskapet. Ved å legge vindparken
offshore, og til et område som er relativt lite brukt til friluftsaktiviteter, reduserer man
konfliktpotensialet en god del.
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9 Infrastruktur
Ved etablering av offshore vindparker er det viktig å ha tilgang på en dypvannskai med
tilhørende anleggsområde på land for for montering og utskipning av vindturbinene. I
tillegg kan det være aktuelt med lokal produksjon av fundamentene, noe som også vil
kreve tilrettelagt infrastruktur i form av havn og anleggsområde. Forholdene ligger godt til
rette både på Flatholmen i Ålesund (eksisterende havn og industriområde) og på
Gjøsund i Giske (regulert til dette formål, men foreløpig ikke opparbeidet).
9 Næringsvirksomhet
En vindpark bør lokaliseres på en slik måte at den i minst mulig grad får negative
konsekvenser for annen næringsvirksomhet. I tillegg er det slik at mange kystsamfunn
ofte har et relativt ensartet næringsliv basert på utnyttelsen av marine ressurser, og et
vindkraftanlegg vil derfor kunne bidra til å styrke lokalsamfunnets inntektsgrunnlag.
Basert på kriteriene ovenfor er Havsul I AS av den oppfatning at området utenfor Harøya er
svært godt egnet til produksjon av vindkraft.

5

VINDRESSURSENE

Det er foreløpig ikke gjennomført egne vindmålinger innenfor det planlagte vindparkområdet
for Havsul I, så beskrivelsen av vindforholdene i området er basert på tilgjengelig informasjon
fra eksisterende målestasjoner i nærområdet. Det vil bli satt i gang med vindmålinger på
Storholmen (Havsul II) og Vassholmen (Havsul IV) i første kvartal 2006.
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Figuren under viser gjennomsnittlig, månedlig vindstyrke på Ona, som ligger like nord for
Havsul I, i perioden mars 2001 til mai 2005. Dataene er innhentet fra Meteorologisk institutt,
som har en målestasjon på øya. På årsbasis er gjennomsnittlig vindstyrke målt til 7,5 m/s,
mens månedstallene varierer fra 6,0 m/s i juli til 9,7 m/s i januar.
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Figur 8: Gjennomsnittlig vindstyrke på Ona i
perioden 13. mars 2001 til 10. mai 2005. Kilde:
Meteorologisk institutt.
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Figur 9: Gjennomsnittlig vindstyrke for de ulike
vindretningen (se også Figur 10). Data fra
Meteorologisk institutt sin målestasjon på Ona.
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Målestasjonen på Ona er plassert på en
kompleks bakkestruktur med bratte skråninger på
alle kanter, og terrenget omkring målestasjonen
ligger utenfor det området som de tradisjonelle
modellene (WAsP) kan håndtere presist. Man
kan derfor ikke umiddelbart overføre målinger fra
denne målestasjonen til planområdet for Havsul I.
Dersom dataene fra Ona sammenholdes med
målinger fra Sandøy Vindkraft AS sin vindpark på
Harøya (5 x 750 kW Neg Micon turbiner med 50m
navhøyde), indikeres vindhastigheter på omkring
8 m/s i 100 m høyde innenfor planområdet for
Havsul I.
Den mest fremherskende vindretningen i området
er fra S-SV mot N-NØ, og som Figur 9 og Figur
10 viser er dette også den vindretningen som har
sterkest vind. Det er tatt hensyn til fremherskende
vindretning ved utplasseringen av vindturbinene.
Generelt kan det sies at planområdet for Havsul I
har meget gode og stabile vindforhold, noe som
gjør det svært godt egnet for utbygging av
vindkraft.
Figur 10: Vindroser som viser frekvensfordelingen på vindretningen, samt energifordelingen i vinden. Basert på data fra Ona, men
korrelert med data fra dagens vindpark på
Harøya.
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Figur 11: Utbyggingsalternativer for Havsul I

Side 19

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

6

UTBYGGINGSPLANENE

6.1

Vindparkens utforming / hoveddata

Side 20

Vindparken planlegges å ha en ytelse på inntil 350 MW. Utbyggingsløsningen er fleksibel
med hensyn på valg av type, størrelse og antall vindturbiner, slik at antall turbiner som skal
installeres vil være avhengig av nominell effekt for hver vindturbin. Avhengig av hvilke
vindturbiner som vil være tilgjengelige på utbyggingstidspunktet, vil nominell ytelse for hver
vindturbin være mellom 3 og 8 MW.
I konsekvensutredningen er 4,5 MW Vestas V120 vindturbiner brukt som hovedalternativ
(V1). En slik utbyggingsløsning gir totalt 78 vindturbiner. Ved valg av vindturbiner med
nominell ytelse på 3 MW (V2), vil vindparken kunne bestå av inntil 117 vindturbiner. Ved en
utbygging med 8 MW vindturbiner (V3) vil det være behov for 44 vindturbiner for å oppnå
samme totale installasjon (350 MW). Vindturbinene vil bli plassert i et geometrisk
gittermønster. En utbygging med 4,5 MW vindturbiner (V1) gir en innbyrdes avstand på
minimum 4,4 x rotordiameteren (530 m) mellom turbiner i samme rekke og 5,5 x
rotordiameteren (660 m) mellom de ulike rekkene.
Følgende utbyggingsalternativer er vurdert i konsekvensutredningen:
Utbyggingsløsning

Type turbin

Antall turbiner

Navhøyde

Rotordiameter

Alternativ V1

4,5 MW

78

95 m

120 m

Alternativ V2

3 MW

117

80 m

90 m

Alternativ V3

8 MW

44

120 m

150 m

De ulike utbyggingsalternativene (V1, V2 og V3) er vist i Figur 11.
6.2

Vindturbiner

6.2.1

Hovedkomponenter og funksjon

Vindturbinene produserer elektrisk energi ved å utnytte bevegelsesenergien i vinden.
Hovedkomponentene i en vindturbin er rotor, hovedaksling, gir, generator og nødvendig
hjelpeaggregat og styringssystem. De fleste komponentene er innebygd i maskinhuset på
toppen av et ståltårn. Rotoren, som består av tre vinger montert på et nav, omdanner
vindenergien til rotasjonsenergi som gjennom en hovedaksling og via et gir føres inn på en
generator. Denne omdanner så rotasjonsenergien til elektrisk energi. Maskinhuset dreier seg
med vindretningen, slik at rotorplanet til enhver tid står på tvers av vindretningen. Ettersom
vindhastigheten, og dermed også vindens energiinnhold, øker med høyden over bakken, er
det viktig at tårnet har stor høyde. Vindturbinene som er planlagt brukt i utbyggingen av
Havsul I vil ha en høyde på 80 m (3 MW) til 120 m (8 MW) over havflaten. I tillegg vil
fundamentet, som rager 15 m over havflaten, ha en høyde på alt fra 19 m (4 meters dyp) til
45 m (30 meters dyp). Rotoren på vindturbinene vil ha en diameter på 90 m (3 MW) til 150 m
(8 MW).
Vindturbinenes generator leverer normalt vekselstrøm med en spenning på 1000 V. Via en
transformator som er plassert inne i vindturbinen, enten i maskinhuset eller i bunnen av
tårnet, blir generatorspenningen transformert opp til 33 kV før den elektriske energien blir
matet inn på det interne kabelnettet i vindparken.
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Figur 12: Dimensjoner for aktuelle vindturbiner i størrelse fra 3 MW til 8 MW.
Dagens vindturbiner har ikke rød vingespiss. Foto: Jan K. Winther.

6.2.2

Utnyttelse av energien i vinden

Normalt produserer vindturbiner elektrisk energi ved vindhastigheter mellom ca 4 m/s og 25
m/s. Energiproduksjonen øker fra null ved 4 m/s til full produksjon ved ca 14 m/s. Ved
vindhastigheter mellom 14 m/s og 25 m/s er energiproduksjonen konstant (tilsvarende
merkeeffekten eller nominell effekt). Ved vindhastigheter over 25 m/s stopper de fleste
vindturbinene. Dette for å unngå for sterke mekaniske påkjenninger på vindturbinene.
Når vinden passerer rotoren vil den tappes for energi, og vindhastigheten reduseres i
bakkant av vindturbinen. Andre vindturbiner som er oppstilt i denne vindskyggen vil da
operere med lavere vindhastighet og dermed også lavere produksjon. Bak en vindturbin vil
det derfor kreves en viss avstand før vindstyrken igjen når tilnærmet sitt opprinnelige nivå.
For å sikre en best mulig utnyttelse av vindenergien blir rekkene av vindturbiner derfor
oppstilt vinkelrett på den fremherskende og mest energirike vindretningen. Utenfor Harøya er
det mest energi i vinden som går SV - NØ, og dette gjenspeiles i plasseringsmønsteret for
vindturbinene (se Figur 11). Vind på langs av rekkene forekommer mye sjeldnere, og man
kan derfor akseptere en mindre avstand mellom hver vindturbin i samme rekke enn mellom
vindturbiner i ulike rekker.
I tillegg til disse hovedprinsippene har man også man også måttet ta hensyn til
bunntopografien i området. Vindturbinene er foreløpig plassert på dybder mellom 4 m og
30 m. Er dybden mindre enn 4 m er det ikke mulig å komme til med kranbåter og annet utstyr
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som trengs for å få reist vindturbinene. Er dybden over 30 m blir fundamenteringen svært
komplisert og dyr.
6.3

Fundamenter

6.3.1

Introduksjon

Vindturbinene vil bli fundamentert på fast fjell eller på løsmasser av tilstrekkelig god kvalitet
til å utgjøre et stabilt fundament for turbinene gjennom mer enn 20 år. Det er gjennomført en
foreløpig vurdering av sjøbunnsforholdene basert på eksisterende data for området (NGU,
2005). I tillegg vil det bli gjennomført en detaljert kartlegging i oktober 2005 og februar 2006.
Basert på foreliggende informasjon pr oktober 2005, antas det at sjøbunnen i hovedsak vil
bestå av fast fjell eller et tynt lag med sedimenter. Kun i dypere forsenkninger forventes det å
finnes løsmasser av noe større mektighet. Om det er fast fjell eller løsmasser på de ulike
stedene er imidlertid ikke av avgjørende betydning, for det finnes fundamenter som er
tilpasset begge typer havbunn.
Med tanke på fundamenteringsløsninger er det i dag to aktuelle løsninger, noe avhengig av
dybde og bunnforhold (se Figur 13): Gravitasjonsfundamenter består av en betongkasse
etterfylt med stein, og egner seg best på steder med løsmasser. Alternativt kan man benytte
en monopel, hvor stål eller betongpeler er boret et stykke ned i sjøbunnen. Denne typen
fundament kan brukes både på løsbunn og fast fjell.
De to fundamenttypene vil fremstå som veldig like over havnivå, hvor de vil ha en diameter
på ca. 6 m og være ca. 15 m høye. Nede på sjøbunnen vil diameteren på fundamentet, og
dermed arealbeslaget, variere alt etter hvilken type som blir valgt. Tar man utgangspunkt i
typen gravitasjonsfundament, som har en diameter på opptil 27 m (inkl erosjonsbeskyttelsen
rundt), vil selve fundamentet legge beslag på ca. 570 m2. Arealbeslaget ved bruk av
monopeler vil være betydelig mindre. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.5.1.
I England, Danmark og Sverige har man en god del erfaringer fra bruken av
gravitasjonsfundamenter og monopeler i eksisterende vindparker.
6.3.2

Gravitasjonsfundamenter

Denne typen fundament er nylig anvendt i Danmark i forbindelse med vindparkene Rødsand
I og Middelgrunden. Også Vindeby og Tunø Knob, som ble bygd på 1990-tallet, har denne
typen fundament. Med henvisning til Figur 13 består et gravitasjonsfundament (også tidvis
benevnt som senkekassefundament) av en betongkasse, som fylles opp med ballast i form
av sand og stein. I sentrum av kassen er det et sirkulært skaft hvor tårnet monteres. Det vil
også bli lagt inn ballast i selve skaftet, noe avhengig av kravene til stabilitet. Ca. 15 meter
over middelvannstanden forsynes skaftet med en arbeidsplattform av stål eller aluminium.
Hensikten med denne plattformen er å gi servicefolkene litt mer arbeidsrom når det skal
gjennomføres service, samt at plattformen vil bli benyttet til lagring av komponenter i
forbindelse med servicen på turbinene. I tillegg vil det bli laget en såkalt boat landing nede
ved havnivå, der servicefolk og andre som skal opp i turbinene kan legge båten inntil og
komme seg opp på selve plattformen. For å kunne installere og beskytte de elektriske
kablene som skal transportere strømmen fra vindturbinene til en offshore
transformatorstasjon, vil det bli bygd inn to J-rør på hvert fundament. På
gravitasjonsfundamentene er disse J-rørene støpt inn i skaftet og videre ned gjennom
bunnen på fundamentet. J-rørene vil være fremstilt av kraftige polyethylen (PE-rør).
Gravitasjonsfundamentet vil bli plassert på en såle/pute av knust granitt, som blir lagt ut på
havbunnen og jevnet ut slik at den er horisontal og utgjør et stabilt grunnlag for selve
fundamentet. Rundt fundamentet vil det blir lagt ut erosjonsbeskyttelse i form av grovt
steinmateriale for at beskytte bærelaget mot bølgeerosjon og utvasking.
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Monopel

Denne typen fundament er tidligere benyttet bl.a. på østkysten av Sverige. Med henvisning til
Figur 13 er det rent designmessig snakk om et meget enkelt fundament som støpes fast til
fast fjell med undervannsbetong mellom selve fundamentet og et fullboret hull. Det
forutsettes at det enten er fast fjell eller kun et tynt løsmassedekke i områder hvor man skal
benytte monopeler. Fjellet må også være av rimelig god kvalitet.
Selve fundamentet er fremstilt av et stålskall forsynt med samme funksjonsmessige
elementer som gravitasjonsfundamentene. Ved store havdybder vil monopelen med fordel
bestå av et konisk skall fra toppen og ned til like over havbunnen. Den innstøpte delen vil
være sylindrisk. Korrosjonsbeskyttelsen vil bestå av et offeranodesystem av sink eller
aluminium, samt av et gjennomprøvd malingsystem, fra et stykke under bølgesonen og til
toppen av fundamentet. Ca. 15 meter over middelvannstanden forsynes monopelen med en
arbeidsplattform av stål eller aluminium. Tilsvarende som for gravitasjonsfundamentene vil
det blir bygd en boat landing for å lette tilkomstforholdene for servicefolk og andre.

Figur 13: To av de aktuelle fundamenteringsløsningene: Gravitasjonsfundament (venstre) og
monopel (høyre).

6.4

Anleggsvirksomheten

6.4.1

Etablering av gravitasjonsfundamenter

Størrelsen på gravitasjonsfundamentene gjør at de vil bli fremstilt på land eller på et
spesialskip. Et skipsverft eller et lignende produksjonssted, f.eks. en tørrdokk, vil også være
godt egnet. Avhengig av fundamentenes utforming vil de kunne flyte selv og taues ut,
alternativt transporteres de til vindparken ved hjelp av skip.
Før gravitasjonsfundamentene kan utplasseres må havbunnen avrettes/utjevnes, og det må
legges ut et bærelag av stein. Dette arbeidet vil kunne skje med bruk av spesielt
avrettingsutstyr, samt med skip for transport og utlegging av stein, og vil skje umiddelbart før
selve fundamentet plasseres oppå den utlagte steinsålen. Etter utplassering av
fundamentene vil de bli fylt med sand eller annen fyllmasse (som olivin), og det legges ut
erosjonsbeskyttelse i form av et belte av stein rundt selve fundamentet (eller på annet vis
avhengig av den teknologiske utviklingen).
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Etablering av monopeler

Monopeler fremstilles i stål, og består av et konisk eller sylindrisk rør med en påsveiset
flense på toppen (for fastbolting av selve vindturbinen). Monopeler valses av kraftige plater
med maksimal platebredde for å minimere antallet rundtgående skjøter. Platetykkelsene vil
variere med tverrsnittets belastning. Monopelene males og utrustes deretter med J-rør
innvendig eller utvendig, og ilandstigningsutstyr for båt monteres. Arbeidsplattformen (15
m.o.h.) monteres til sjøs, etter at fundamentene er klargjort.
Hva som må gjøres av forarbeid før selve monteringen, avhenger av om:
9 Havbunnen har et lag av løsmasser over fast fjell (alternativ 1)
9 Havbunnen består av fast fjell (alternativ 2)
Alternativ 1: Løsmasser over fast fjell
Dersom man har et lag med løsmasser over fast fjell (alt. 1), så må man først plassere et
sylindrisk rør (conductor) på havbunnen. Dette røret må ha en innvendig diameter som er ca.
200 mm større enn monopelens diameter. Lengden på denne midlertidige konstruksjonen
må avpasses etter hvor stor avstand det er fra havnivå og ned til fast fjell. Conductoren
holdes fast ved hjelp en holder på en spesialbåt, mens en peledriver slår/vibrerer en pel ned
til fjellet. Formålet med dette røret (conductoren) er å forhindre at løsmassene kollapser og
ramler ned i hullet, samt at det fungerer som "retningsanviser" for boremaskinen.
Etterpå må det bores et sylindrisk hull ned i selve fjellet. Dette kan gjøres ved hjelp av en
metode som kalles omvendt skylleboring, men det finnes også andre alternative løsninger.
Fjellet knuses under boreprosessen og materialet skylles opp med sjøvannet.
Maskinleverandørene har for tiden utstyr for boring med slike dimensjoner på tegnebrettet.
Boreprosessen er for øvrig velkjent.
Conductoren vil deretter bli kuttet av i nivå med toppen av løsmassene. Dette skjer ved hjelp
av skjærebrenning.
Innen boreprosessen er ferdig har monopeler blitt transportert ut til vindparken, enten
flytende eller ombord på et kranskip forsynt med støttebein (som kan operere på dybder ned
mot ca. 35 meter). Monopelen løftes deretter på plass i det utborede hullet, og fikseres
midlertidig i vertikal posisjon. Hulrommet mellom monopelen og det borede hullet fylles med
betong. Monopelen holdes i vertikal posisjon helt til betongen har oppnådd tilstrekkelig
styrke, dvs. ca.12 timer. Fundamentet er da ferdig installert.
Alternativ 2: Fast fjell
Installasjonsprosessen er i hovedsak tilsvarende som for alternativ 1 (fast fjell og løsmasser),
men med den forskjell at conductoren kan fjernes 100 % etter utført boring (det vil ikke være
problemer knyttet til ustabile løsmasser).
6.4.3

Pre-assemblering, transport og installasjon av vindturbiner

Vindturbinene, som består av tårn (fire seksjoner), nacellen, navet og tre vinger,
transporteres sjøveien fra fabrikker i Europa. Når tårnene kommer fra fabrikken er de ikke
utstyrt med innvendig utstyr som elektriske komponenter, heis, leidere, lys, etc. Det er derfor
behov for et passende sted for pre-montering av vindturbiner før utskipning til selve
vindparken.
Det er flere aktuelle områder for denne typen virksomhet, men Flatholmen i Ålesund
kommune (se Figur 14) peker seg ut som det beste området for denne typen aktivitet. Første
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byggetrinn på Flatholmen er ferdig innen utgangen av 2005, og alt som trengs av arealer,
infrastruktur, vann, avløp og renovasjon vil derfor være på plass i god tid før en eventuell
oppstart av Havsul-prosjektene.

Figur 14: Havneanlegget Flatholmen i Ålesund. Foto: Ålesund Havn KF
Figur 15 viser beliggenheten til Flatholmen.
Så mye som mulig av turbinene vil bli montert på land, slik at minst mulig tid vil gå med til
monteringsarbeid ute i vindparken. Dette pga av at alt offshore-arbeid må skje i løpet av
sommerhalvåret, og man må da utnytte tiden mest mulig effektivt.
Det er to alternative metoder for monteringen av selve vindturbinen (engelske benevnelser
benyttes):
9 Rotor montage
9 “Bonny-ear” montage
Førstnevnte metode går ut på at rotoren (navet og de tre vinger) monteres på havnen,
fraktes ut til sjøs og monteres deretter på nacellen ute til sjøs, fra vannrett til loddrett
posisjon.
Når det gjelder sistnevnte metode, så monteres først navet på nacellen, deretter monteres to
av de tre vingene. Dette skjer inne på land. Denne enheten fraktes så ut til sjøs, mens
vingene peker 30 grader opp i luften. Tårnene reises og deretter installeres denne enheten i
et løft, før den tredje vingen ettermonteres. Mobilkraner bli benyttet til disse operasjonene.
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Figur 15: Beliggenheten av Flatholmen og Gjøsund, som er de to aktuelle områdene for
montering og utskipning av fundamenter og vindturbiner.
Transporten ut til vindparkene vil foregå på spesialbygde skip forsynt med støttebein som
kan heves og senkes. Installasjonen stiller store krav til nøyaktighet, og må alltid skje fra et
faststående skip. Denne typen skip er utviklet i forbindelse med etablering av offshore
vindparker i Danmark og England. Skipene har en kapasitet på fire til seks vindturbiner per
tur, og de kan selv laste turbinene fra havna og om bord i båten.
Monteringen av en vindturbin består av fire løft, dvs. to tårnseksjoner, en nacelle og en vinge
eller en rotor (avhengig av hvilken metode man benytter for pre-montering, jfr. ovenfor).
Normal monteringstid for en vindturbin er på ca. 24 – 36 timer. Dette forutsetter gode
værforhold, og noe ventetid som følge av ugunstige værforhold må påregnes.
Når en vindturbin er ferdig montert på fundamentet, gjenstår det normalt en sluttmontering
inne i selve turbinen. I tillegg skal sjøkablene kobles til. Sluttmonteringen av de enkelte
turbinene gjøres fortløpende, og de blir dermed satt i drift etappevis umiddelbart etter at
transformatorstasjoner og 132 kV overføringslinjer er på plass.
Bildene på neste side viser eksempler på aktuelle skip for montering av vindturbuner
offshore:
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Figur 16: Til venstre: MV Sea Energy, som eies
av A2SEA A/S, Danmark. Til høyre:
MV Resolution, som eies av MPI Ltd.
England
6.5

Arealbehov i anleggs- og driftsfasen

6.5.1

Arealbehov til sjøs (vindpark og kabeltrasè)

Ute i vindparken er det snakk om både midlertidig arealbeslag der kranbåter med senkbare
bein setter fotavtrykk på havbunnen, og permanent arealbeslag til fundamenter og sjøkabler.
Under montering vil båtene som sagt holdes i posisjon ved hjelp av ”støttebein” på
havbunnen. Anslagsvis 120 – 350 m2 av sjøbunnen vil bli berørt av disse støttebeinene, i
tillegg til arealet som går med til selve fundamentet (anslagsvis 570 m2). Dersom man regner
med at byggingen av hver vindturbin medfører et permanent arealbeslag på 570 m2 og et
midlertidig arealbeslag på maks 350 m2, vil opp til 920 m2 sjøbunn bli berørt pr vindturbin. En
utbygging av 78 vindturbiner og to transformatorstasjoner vil da berøre et samlet
sjøbunnsareal på henholdsvis 45,8 dekar (permanent) og 28,0 dekar (midlertidig), eller til
sammen 73,8 dekar. Dette utgjør 0,15 % av vindparkens totale areal på 49 km2. Dersom
man benytter monopeler, vil til sammen 42,1 dekar bli berørt. Dette tilsvarer 0,09 % av
vindparkens samlede areal.
I tillegg kommer areal som blir berørt av internkablene (33 kV) mellom vindturbinene og
transformatorstasjonene ute i vindparken. Total lengde på disse kablene er beregnet til ca
63,3 km, noe som innebærer at dersom man regner med en "trasébredde" på 1 m, så vil
arealbeslaget bli på 63,3 dekar. Dette utgjør 0,13 % av vindparkens totale areal.
Totalt vil da 137 dekar, eller 0,14 km2, sjøbunnsareal bli berørt av kranbåter, fundamenter og
sjøkabler. Dette tilsvarer 0,28 % av det totale arealet innenfor planområdet for Havsul I.
99,72 % av arealet blir ikke fysisk berørt av en utbygging.
Det antas ikke at anlegget gir nevneverdige problemer for tradisjonelt kystfiske. Derimot kan
kablene skape hindringer for taretrålere. Taretråling foregår i sjødybder mellom 3 og 15 m
der det er fjell- eller steingrunn og det må av den grunn være relativt rolig sjø. Under
utlegging av sjøkablene kan trasèen registreres elektronisk med stor nøyaktighet.
Taretrålerne kan legge disse registreringer inn på sitt GPS-baserte navigasjonssystem slik at
de til enhver tid et hvor fartøyet befinner seg i forhold til kablene. Hvor nær inntil kablene det
er forsvarlig å tråle, vil være avhengig av værforhold, havstrømmer og av skipsførerens
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skjønn. En objektiv vurdering tilsier at det ikke bør tråles nærmere sjøkablene enn 75 m, selv
på så grunne farvann. I denne vurdering ligger til grunn mulige avvik i registreringen, avvik i
navigeringen og en rimelig sikkerhetssone. Med utgangspunkt i dybdeforholdene på
sjøkartene har vi kartlagt hvor stor del av sjøkablene som antas å komme på grunnere vann
enn 20 m og funnet at dette utgjør ca. 20,8 km. Regner vi med restriksjoner for taretråling i et
150 m bredt belte langs sjøkabeltrasèene, tilsvarer dette ca. 3,12 km2. Dette utgjør kun 6,4
% av vindparkens totale areal på 49 km2.
Problemstillingen knyttet til taretråling er ytterligere beskrevet i egen fagrapport (Rådgivende
Biologer, 2005) og i kapittel 7.13 i denne konsesjonssøknaden.
6.5.2

Arealbehov ved konstruksjon av fundamenter

Som tidligere nevnt er det flere aktuelle alternativer når det gjelder bygging av
fundamenter. Dette kan skje enten på land eller på spesielle lektere/skip.
Både Førde (Kleven Florø AS), Averøy industripark (Umoe Sterkoder AS) og Gjøsund (Giske
kommune) er aktuelle områder for produksjon av fundamenter. Når det gjelder Gjøsund på
Vigra, så er det vedtatt en reguleringsplan for området. Området er regulert til industriformål,
og det vil bli bygd dypvannskai og øvrig infrastruktur som tilfredsstiller de behov som en
utbygging av Havsul I medfører. Figur 15 viser beliggenheten til Gjøsund.

Arealberegningen under knytter seg til en løsning der fundamentene blir bygd på lektere.
En slik løsning vil kreve et havne/-anleggsområde på anslagsvis 320 x 50 meter.
Minimum vanndybde må være minst 6 meter. Det er behov for noe løftekapasitet på
havna, og kranene bør ha en rekkevidde på minst 40 m.
Videre vil det være behov for fasiliteter for lagring og forsyning av råmaterialer som
armeringsjern, sement, vann, sand og stein/pukk. Man trenger også et område for
lagring av fyllmasser til fundamenter og steinmasser som skal brukes til
erosjonsbeskyttelse rundt fundamentene (diamater opp til 550 mm). Dette vil kreve ca 70
x 30 m i tilknytning til anleggs/-havneområdet. Figuren under viser en prinsippskisse for
et slikt produksjonsanlegg.

Figur 17: Skisse som viser arealbehov knytte til produksjon av fundamenter.
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I tillegg vil det være behov for anleggsbrakker hvor tilreisende arbeidere kan bo. Disse
brakkene bør lokaliseres i god avstand til selve anleggsområdet.
6.5.3

Arealbehov i forbindelse med pre-montering av vindturbiner

Som tidligere nevnt er Flatholmen i Ålesund (se Figur 14 og Figur 15) det mest aktuelle
stedet for den landbaserte delen av monteringen. For å korte ned tiden det tar å montere
vindturbinene ute i vindparken, et arbeid som er svært væravhengig, satser man på å
montere så mye av turbinene som praktisk mulig inne på land.
Maksimalt kan man laste opp seks turbiner på kranskipene som skal utføre installasjonen
offshore. For at monteringsprosessen skal kunne gjennomføres på en effektiv måte, vil det
da til enhver tid være behov for lagringsplass inne på Flatholmen til 12 komplette
vindturbiner. Dette behovet gjelder i en åtte måneders periode, fra monteringen starter til den
er ferdig.
Arealbehovet i forbindelse med lagring av 12 komplette vindturbiner vil være anslagsvis:
9 Tårn: 135 m x 120 m = 16 200 m2
9 Rotorblader: 40 m x 65 m = 2 600 m2
9 Naceller: 700 m2
Totalt arealbehov for vindturbinene blir da på i underkant av 20 dekar.
For utskipning av vindturbinene, forutsatt pre-montering i henhold til bonny-ear metoden og
bruk av de største kranskipene som pr i dag er tilgjengelige, vil man i tillegg trenge følgende
areal:
9 En 200 m lang kai, dybde minimum 6 m.
9 Mellomlagring av pre-monterte turbiner før utskipning: 120 m x 100 m langs kanten av
kaia
Man kan klare seg med under 100 m, men da vil det ta lenger tid å få lastet vindturbinene
opp på kranskipet.
6.5.4

Arealbehov i forbindelse med lagring og utlegging av sjøkabler

132 kV sjøkabelen, som vil bli lagt fra transformatorstasjonene i vindparken og inn til
transformatorstasjonen på land (Nyhamna), vil bli lastet direkte fra fabrikken og ombord i
kabelbåten. Disse kablene trenger ikke å mellomlagres på anleggsområdet (Flatholmen), og
båtene som skal legge disse sjøkablene trenger ikke tilgang til lokale havner unntatt ved
dårlig vær.
33 kV kablene, som knytter vindturbinene til offshore transformatorstasjoner, blir levert på
tromler. Disse tromlene vil bli mellomlagret på land inntil man er klare til å legge de. Disse
tromlene vil kreve svært lite areal.
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Figur 18: Fra monteringen av vindturbiner ved Nysted Havmøllepark, Danmark. Foto: Jan K.
Winther. Kilde: www.nystedhavmoellepark.dk

6.6

Nettilknytning

6.6.1

Innpassing i kraftsystemet

Overføringsnettet i Møre og Romsdal består av sentral- og regionalnett på hovedsakelig 132
kV nivå, og henger sammen med 132 kV nettet sørover mot Åskåra i Sogn og Fjordane og
nordover mot Orkdal i Sør Trøndelag. Sentralnettet eies av Statnett, mens regionalnettet eies
av Istad Nett og Nordmøre Energiverk i nord og av Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i sør. Det
er Istad Nett AS som er utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal. Havsul I
påvirker først og fremst regionalnettet til Istad Nett AS og sentralnettet.
Sentralnettet i Møre og Romsdal er nylig forsterket med en 420 kV ledning fra Klæbu til
Viklandet ved Sunndalsøra. Dette ble gjort for å dekke lastøkning på aluminiumsverket. I
forbindelse med prosessanlegget for Ormen Lange på Nyhamna i Aukra kommune er det en
ny 420 kV ledning under bygging fra Viklandet, forbi Istad til Fræna. Her blir det en ny
transformatorstasjon med transformering til 132 kV for lokal forsyning. Ledningen blir ført
videre som 420 kV ut til Hamneset og legges så som kabel over til Nyhamna, hvor det blir
transformering til 132 kV for forsyning av prosessanlegget. Havsul I er tenkt knyttet til 132 kV
samleskinner i Nyhamna.
Regional kraftsystemutreding for 2005 omtaler nettilknytningen for Havsul I – IV. Her sies det
at prosjektene vil gi et positivt energitilskudd til regionen, men et mindre effekttilskudd i tunglastperioder. Videre sies det at prosjektene vil få betydning for fremtidige nettforsterkninger
og reinvesteringer og at Havsul-prosjektene må koordineres med den øvrige nettutviklingen.
Det vises spesielt til 420 kV ring Nyhamna – Ørskog og at prosjektene må ses i sammenheng med vindparkene i Fræna og Haram. Det kreves at konsesjonssøker dokumenterer
innmatingskapasitetene i nettet ved lastflyt-, spennings- og dynamiske analyser. Kraftsystemutredningen henviser til nettilknyting slik den var foreslått i forhåndsmeldingene, og
foreslår ikke alternative nettilknytninger. Til slutt bes det om at de foreslåtte tiltakenes bidrag
til jordfeilstrømmer utredes, siden dette ha medført problemer for drift av 132 kV nettet i
fylket.
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I forbindelse med konsesjonssøknaden er det innhentet modell av nettet fra Statnett slik det
ser ut per 2005. Nettet er lagt om til en sannsynlig situasjon i 2010. De viktigste endringene
er at nye linjer og transformatorstasjoner som er under bygging i Møre og Romsdal er lagt
inn, spenningsoppgraderingen fra Klæbu til Nea og videre til Järpstrømmen er lagt inn.
Videre er omkoplinger av nettet ved Fræna transformatorstasjon lagt inn. Det er lagt inn
laster slik de ifølge kraftsystemutredningen for 2005 vil være i 2010. Viktigste regionale
endringer er lastøkningen på Hustadmarmor og ny last i Nyhamna. Det er ikke tatt hensyn til
gasskraftverk på Tjeldbergodden eller på Skogn, og heller ikke lagt inn ny vindkraft på
Fosen. For Møre og Romsdal er det antatt at vindparkene i Fræna, Haramsfjellet, Haugshornet samt en stor andel av mulig ny vannkraftproduksjon i Tussa-området realisert. I
analysene er det antatt at alle vindparkene i fylket, inkludert Smøla, er utsatt for samme vind
til samme tid. Dette vil trolig sjelden være tilfelle, og bidrar dermed til at beregningene blir
mer robuste. Dimensjonerende lastsituasjon vil være lettlast med samtidig stor
vannkraftproduksjon. Dette er tatt hensyn til i beregningene.
6.6.2

Tapsforhold

Tap ved varierende vindkraftproduksjon er beregnet. Beregningene er gjort i tunglast ved at
all annen produksjon i resten av Norge er skalert ned parallelt med at vindkraftproduksjon i
Møre og Romsdal blir skalert opp. Dermed oppnås balanse i innenlandsk produksjon og
forbruk. Dette er en tilnærming som er gjort siden det i denne omgang ikke er foretatt
analyser i samkjøringsmodellen. Dette ville gitt informasjon om hvordan annen produksjon og
last ville tilpasset seg den nye situasjonen.
I dag er det negativt marginaltap for økt produksjon i denne delen av landet. Det vil si at en
liten økning i produksjonen vil gi en total tapsreduksjon, siden dette er et underskuddsområde.
Marginaltapet ved en liten økning i vindkraftproduksjonen vil være negativt, dvs tapene avtar
ved økning i produksjonen. Etter hvert som produksjonen øker og området går over til å bli et
overskuddsområde, vil tapene øke. Dette er beregnet med og uten gasskraftverk på 400 MW
som planlagt ved Hustadmarmor. Uten gasskraft vil tapene i totalsystemet bli redusert ved
ytelser opp til ca 1 100 MW. Med gasskraft ved Hustadmarmor vil tapene øke fra ca 700 MW
ny vindkraftproduksjon. Dette er illustrert i figuren under.

Figur 19: Tapsendring som funksjon av vindkraftproduksjon
For å beregne årlig tapsendring i antall GWh, brukes en varighetskurve for vindkraftproduksjon på Mørekysten angitt som blå kurve i Figur 20 (venstre akse). Tapene er angitt
som rød og grønn kurve (høyre akse). Tapsenergien på årsbasis i situasjonen uten gasskraft
tilsvarer det grønne arealet minus det rød. I tilfellet uten gasskraft vil tapene bli ca 17 GWh,
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mens med gasskraft vil de bli ca 340 GWh per år. Med en tapspris på 27 øre/kWh tilsvarer
dette hhv 4.5 og 93 MNOK per år. Vi ser altså at Havsul-prosjektene vil gi en betydelig
krafttilgang uten at tapene øker. Dette står i kontrast til å lokalisere vindkraft i nord, hvor det
er et betydelig marginaltap for innmating.

Figur 20: Varighetskurve for tap med og uten gasskraft.

6.6.3

Foreslått nettilkopling

Havsul I er tenkt koplet til 132 kV samleskinner i fremtidige Nyhamna transformatorstasjon.
Her vil det bli to stk 300 MVA transformatorer som vil forsyne last på prosessanlegget til
Ormen Lange. Lasten her vil være over 200 MW i 2010. Produksjonen fra Havsul I vil
redusere overføringsbehovet til Nyhamna og dermed bidra positivt i tapssammenheng. Det
søkes om to alternativ for ledning over Aukra, ett med kabel og ett med luftlinje. Kapasiteten i
420 kV ledningen fra Fræna til Nyhamna vil være stor i forhold til ytelsen på Havsul I, og
overføringsbehovet vil reduseres ved at det ligger en konstant høy last i Nyhamna. Valgte
tilknytningspunkt er dermed gunstig tapsmessig.

Figur 21: Prinsippskisse for nettilkoplingen av Havsul I

6.6.4

Lastflyt og spenningsanalyser

Turbinene i vindparken vil være av en type som kan produsere og forbruke reaktiv effekt
avhengig av behov. Det vil bli installert et SCADA-system hvor den reaktive produksjonen i
turbinene justeres slik at spenningen i 132 kV samleskinnene i Nyhamna blir mest mulig
konstant. Dette er fullt mulig med moderne dobbeltmatede asynkrongeneratorer. Spenningen
i Nyhamna både på 132 og 420 kV, Fræna og Viklandet er beregnet som funksjon av
produksjon i parken, og vil under alle tilfelle holde seg innefor gjeldende spenningsgrenser.
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Kablene til Havsul I vil introdusere en stor reaktiv ytelse, som er ekstra stor når det ikke er
produksjon i turbinene. I denne situasjonen kan turbinene heller ikke forbruke reaktiv effekt.
Ladeytelsen til kablene er så stor at det vil bli spenningsstigning i nettet ved null produksjon i
Havsul I. Kompensering og spenningsregulering fra parkene må justeres slik at spenningen
på 132 kV samleskinne i Nyhamna blir så stabil som mulig og samtidig at spenningen ikke
overstiger 420 kV. Dette oppnås ved installasjon av 2 x 45 MVAr på hver sin 132 kV samleskinne, og at parkenes reaktive ytelse reguleres mot spenningen på samleskinnen som
parkene mater mot. Justering av spenning er her basert på foreløpige verdier på
transformatorer. Endelig dimensjonering av reaktorer må skje i detaljprosjekteringen, når en
vet nøyaktige data på kabler, transformatorer og generatorer.
Dersom man velger en løsning med linje over Aukra, vil det kapasitive bidraget fra kablene
bli redusert samt at linjene vil forbruke noe reaktiv effekt. Med linje i stedet for kabel vil
kompenseringsbehovet reduseres til 2 x 30 MVAr.
Spenningssprang i forbindelse med inn og utkopling av parkene vil ikke overskride krav i
forskriften om leveringskvalitet.
I nettanalysene er det tatt hensyn til at alle Havsul-prosjektene og andre foreliggende planer
om ny vindraft i fylket blir realisert. Til sammen er dette 1731 MW. Kapasiteten til
sentralnettet i regionen er beregnet i lettlast. Det er ikke funnet flaskehalser eller
kapasitetsproblem i nettet ved intakt nett. Imidlertid viser det seg at stor overføring sørover
kan gi lave spenninger i Gudbrandsdalen på grunn av stort forbruk av reaktiv effekt. Dette
forholdet må vurderes nærmere uansett om det kommer blir realisert mye ny vindkraft på
Møre, i Trøndelag eller i Troms/Finnmark.
6.6.5

Dynamiske analyser

Tiltakshaver planlegger som nevnt å bygge en type vindturbiner som kan produsere og
forbruke reaktiv effekt innenfor båndet cosφ = ± 0.95. I Statnetts ”Veiledende systemkrav til
anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet i Norge (VtA)”, datert 16.12.2005, er det angitt
noen krav som vil stilles til vindkraftparkers stabilitet ovenfor feil i nettet. Det er viktig at
produksjon ikke blir koplet fra nettet i perioden fra en feil oppstår frem til vern kopler ut feilen.
Det er gjennomført dynamisk simulering av hvordan vindparkene vil reagere på den type feil
som Statnett har spesifisert. Dynamisk modell for vindturbiner av nevnte type er inkludert i en
dynamisk modell av det norske nettet. Modellen tar høyde for hvordan mekanisk moment,
elektrisk moment, regulering av vinkel på bladene, spenningsregulator og treghetsmomentet
i turbinene spiller sammen. Det er også lagt inn modeller for hvordan vern i turbinene er
realisert. Kravene Statnett stiller til dynamisk stabilitet blir brukt av mange land, og
vindturbinprodusentene har i stor grad tilpasset seg dette. Gjennomførte dynamiske analyser
viser at parkene vil være stabile ovenfor spesifiserte feiltilfeller.
6.6.6

Spenningskvalitet

Basert på parametere for vindturbinene som er mottatt fra produsent er flimmer og
overharmoniske strømmer beregnet iht. ”Retningslinjer for nettilkopling av vindkraftverk,
Sintef Energiforskning AS, 03/2001.” Resultatene viser at ingen grenseverdier angitt i forskrift
om leveringskvalitet vil bli overskredet.
6.6.7

Jordstrømskompensering

Havsul I vil bli koplet til et lite 132 kV nett som ikke er galvanisk koplet til det øvrige nettet i
regionen, og vil dermed ikke bidra til å øke jordfeilstrømmene. På Nyhamna vil det være
direktejording, dog over en lavohmig motstand. Detaljprosjekteringen vil avdekke om denne
må omdimensjoneres.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

6.6.8

Side 34

Internt kabelnett i vindparken.

I tårnet på hver vindturbin monteres det en transformator med tilhørende koblingsanlegg som
hever spenningen fra maskinspenning til 33 kV. Fra de enkelte vindturbiner og frem til
transformatorstasjoner i vindparken legges det et nett av 33 kV sjøkabler. Basert på
spesifikasjonene i forprosjektets hovedalternativ (V1) med 78 vindturbiner à 4,5 MW, er det
beregnet å medgå følgende mengder av 33 kV sjøkabel:
Tabell 2: Dimensjoner og lengder på internt kabelnett.
Kabeldimensjon
3 x 95 mm2 cu

Beregnet
lengde (km)
26,2

2

5,9

2

13,1

2

11,0

2

7,1

3 x 150 mm cu
3 x 240 mm cu
3 x 400 mm cu
3 x 630 mm cu
Totalt

63,3

Kablene får innbygget optiske fiber for styring av anlegget, og blir armert i forhold til de
forventede mekaniske påkjenninger. I fundamentet på henholdsvis transformatorplattformer
og vindturbiner trekkes kablene gjennom såkalte J-rør som er innebygd i fundamentskaftet.
Kablene skal utlegges slik at de ligger an mot sjøbunnen og det sørges for forsvarlig
innfesting og forankring. Utsnitt av sjøkart med prosjektert turbinplassering, kabelnett og
transformatorplattform fremgår av Vedlegg 2.
6.6.9

Transformatorstasjoner i vindparken.

Det er beregnet at det i denne vindparken vil bli behov for to transformatorstasjoner. Hver av
disse monteres på separate fundamenter av samme type som for vindturbinene. I stasjonen
blir plass for transformator, koblingsanlegg, kontrollanlegg, nødstrømsaggregat,
verksted/lager, oppholdsrom, sanitærrom, helikopterplattform og diverse hjelpeutstyr.
Eksempel på utførelse fremgår av Figur 22.
Det forutsettes montert oljeoppsamlingskum for eventuell spillolje fra transformator og
automatisk brannslukningsutstyr.
Transformatorstasjonen skal ikke være beregnet for langvarig opphold av mennesker, men
den skal ha fasiliteter for at 2-3 montører i nødsfall kan overnatte. Heller ikke i byggetiden blir
det behov for langvarig opphold av montører. En tenker seg at stasjonen bygges ferdig,
spenningsprøves og funksjonsprøves på verft i land og at den fraktes ut i vindparken og
settes på plass på fundamentet med kran i ett løft.
Antatt plassering av transformatorstasjonene er vist i Figur 7 og Vedlegg 2 (sjøkart).
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Figur 22: Planlagt utførelse av offshore transformatorstasjon.

6.6.10

Elektrisk overføringssystem - nettilknytning

Overføringsanlegget fra og med vindparkens transformatorstasjoner og frem til
tilknytningspunktet (Nyhamna), er omsøkt i et eget dokument. Den følgende redegjørelse er
derfor bare til orientering.
Fra hver transformator i vindparken legges det 132 kV sjøkabel med overføringsevne ca 200
MVA. Kablene er tenkt ført i land ved Småge på Gossa i Aukra kommune. Herfra bygges 2
kurs luftledning, eller en kombinasjon av luftledning og jordkabel frem til
transformatorstasjonen i Nyhamna. Det vil her bli montert koblingsanlegg for tilkobling mot
132 kV samleskinner. Beregninger viser at det også må monteres 1 eller 2 reaktorer med
samlet ytelse ca 60 - 90 MVAr, avhengig av hvor stor andel det blir med jordkabel på Gossa.
Grøfteprofil og mastebilder fremgår av Figur 23.
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Figur 23: Grøfteprofil og mastebilder for 132 kV kraftlinje på Gossen.

6.7

Produksjonsdata

I produksjonsberegningene er det tatt utgangspunkt i 78 vindturbiner med en merkeeffekt på
4,5 MW, tilpasset det stedlige vindregimet. Dette gir en total installert effekt på 351 MW.
En foreløpig produksjonsberegning for vindparken viser en gjennomsnittlig årlig, netto
produksjon på ca. 1 060 GWh. Dette tilsvarer ca 3000 fullast brukstimer. Nettapet er
beregnet til 3,1 %, og i tillegg kommer en reduksjon på ca 4 % som følge av driftsstans i
forbindelse med vedlikehold og annet. Dette medfører at Havsul I vil gi et årlig bidrag til
kraftbalansen på ca. 985 GWh.
Produksjonsprofilen, dvs. fordelingen av produksjon gjennom året, er foreløpig ikke beregnet.
Ser man på vindforholdene gjennom året (Figur 8) er det imidlertid tydelig at
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energiproduksjonen fra anlegget vil samsvare godt med forbruksmønsteret i Norge, dvs. høyt
forbruk i vinterhalvåret og lavt forbruk i sommerhalvåret.
6.8

Kostnader

Basert på forventet prisnivå på turbiner og annet utstyr på utbyggingstidspunktet (2009), er
de totale investeringene knyttet til utbyggingen av Havsul I anslått til ca. 3,8 milliarder kroner.
Dette tilsvarer ca. 10 820 kr pr kW installert effekt.
mill. kr / MW
Vindturbiner
Fundamenter
Kabler/kraftlinjer
Transformatorstasjoner
Diverse

6,50
2,20
0,98
0,45
0,70

Sum

Alternativ
m/jordkabel
2 281,5
772,2
368,7
159,5
245,7

Havsul I
Alternativ
m/kraftlinje
2 281,5
772,2
334,9
157,0
245,7

Alternativ
m/kombinasjon
2 281,5
772,2
342,3
157,5
245,7

3 827,6

3 791,3

3 799,2

Kostnadene knyttet til innkjøp av vindturbinene utgjør, med sine 57 %, den største
enkeltposten. Deretter kommer fundamenter (19 %) og kabler/kraftlinjer (11 %). Diagrammet
under viser fordelingen av investeringskostnadene på de ulike enkeltpostene.
Kalkylen er basert på egne beregninger og erfaringstall fra andre offshore vindparker, og
refererer seg til det forventede prisnivået på utbyggingstidspunktet (men oppgitt i 2005kroner). Det er ikke tatt hensyn til eventuell offentlig eller annen investeringsstøtte.

Transformatorstasjoner
6%

Diverse
6%

Kabler/kraftlinjer
11 %

Fundamenter
19 %

Figur 24: Fordeling av investeringskostnadene for Havsul I.

Vindmø ller
57 %
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Med en kalkulasjonsrente på 8 %, en levetid på 20 år og drifts-/vedlikeholdskostnader på 8
øre/kWh, er prosjektets antatte produksjonskostnad estimert til 40,21 øre pr kWh levert til
nettet.
Dette anses pr i dag som lite realistiske forutsetninger. Dersom man bruker en kalkulasjonsrente på 6 %, en levetid på 25 år og drifts-/vedlikeholdskostnader på 8 øre/kWh, så blir
produksjonskostnadene på kun 33,56 øre pr kWh levert til nettet.
Tabellen under oppsummerer de to scenariene.
Tabell 3: Produksjonskostnader ved forutsetninger som angitt i KU-programmet (alt. 1) og
ved forutsetninger som pr i dag vurderes som mer realistiske (alt. 2).
Alternativ

Kalkulasjonsrente

Levetid

Drifts-/
vedlikeholdskostnader

Prod.kostnad

1

8%

20 år

8 øre/kWh

40,21 øre/kWh

2

6%

25 år

8 øre/kWh

33,56 øre/kWh

6.9

Drift av vindparken

6.9.1

Drift- og vedlikeholdsbaser

Drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen for Havsul I er foreløpig planlagt lokalisert til
Steinshamn eller Myklebust på Harøya i Sandøy kommune. Alle vindturbiner og øvrige
funksjoner vil være fjernstyrt. Vindturbinene vil altså i ytterste konsekvens kunne styre seg
selv, men avhengig av bl.a. nettstabilitet og turbinstabilitet, kan det være hensiktsmessig å
overvåke vindparken 24 timer i døgnet.
Driftsorganisasjonen for Havsul I vil normalt kreve ca. 6-7 årsverk. I tillegg kommer ca. 6
årsverk til vedlikehold (vedlikeholdsorganisasjonen), samt ca. 3 "eksterne" årsverk
(underentrepenører) i forbindelse med ettersyn av sjøkabler og annet vedlikehold som
driftsorganisasjonen selv ikke kan utføre. En utbygging av Havsul I vil da skape 12-13 nye
arbeidsplasser lokalt, i tillegg til årsverkene som fordeles på ulike underentrepenører.
6.9.2

Transport til vindparken

Transport av mannskaper til vindturbinene og transformatorplattformene vil normalt skje med
båt. Helikoptertransport til og fra transformatorplattformen vil kun skje i nødstilfeller, siden
dette vil være lite lønnsomt i forbindelse med normalt vedlikehold.
I forbindelse med større reparasjonsarbeider på vindturbiner, fundamenter,
transformatorstasjoner eller kabler kan det være nødvendig å benytte større anleggsfartøyer
som lektere, slepebåter, flytekraner/-plattformer og lignende.
Transporttiden fra den planlagte drifts- og vedlikeholdshavnen (servicebygget) på
Steinshamn til det fjerneste hjørnet av vindparken vil være ca. ½ time med båt. Avstanden til
den nærmeste vindturbinen vil være i underkant av 20 minutter. Ifølge bølge- og
vindstatistikken for området vil det ofte forekomme værforhold som forhindrer adgang til
vindturbinene og transformatorstasjonene fra sjøsiden. Det er imidlertid en situasjon man er
tvunget til å leve med.
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Vedlikehold av vindparken

Den daglige vedlikeholdsorganisasjonen forventes at bestå av en daglig leder, samt 2-3
serviceteknikere. I tillegg kommer båtførere. Dersom man antar at disse ansettes på fulltid,
vil vedlikeholdsorganisasjonen for Havsul I bestå av ca. 6 årsverk. I tillegg kommer
vedlikeholdsarbeid satt ut til underentrepenører, med ca 3 årsverk. Samlet vil vedlikeholdet
av Havsul I kreve til sammen ca. 9 årsverk for alternativ V1. Siden vedlikeholdsbehovet vil
variere med antall vindturbiner, vil en utbygging i henhold til alt. V2 medføre noe større
behov for arbeidskraft mens V3 vil medføre noe mindre behov.
Følgende anleggskomponter/-elementer må gjennomgå regelmessig vedlikehold:
9
9
9
9
9

Vindturbiner
Fundamenter
Transformatorstasjoner
Sjøkabler
Jordkabler/kraftlinjer på land

Både vindturbinene og transformerstasjonene vil være fjernovervåket, og vindparken vil
under normal drift være ubemannet. De enkelte vindturbinene må imidlertid etterses og
gjennomgå service to ganger i året (regelmessig vedlikehold). I tillegg kommer eventuelle
turer i forbindelse med eventuelle feil og reparasjoner (ekstraordinært vedlikehold).
Vedlikehold av fundamenter
Fundamentene må også gjennomgå ettersyn, og eventuelle strukturelle skader vil bli reparert
fortløpende. Det vil ofte være en viss begroing på undersjøiske fundamenter, men det regnes
ikke å bli behov for rengjøring på grunn av dette. I tilfelle det benyttes en
fundamenteringsløsning av typen monopel (stål), vil det være behov for regelmessig ettersyn
for å avklare om det oppstår korrosjon eller andre skader på fundamentet. Den etablerte
drifts-/vedlikeholdsorganisasjonen vil normalt ikke utføre undervannsinspeksjoner, dette vil
bli utført av dykkere eller miniubåter fra underentreprenører.
Vedlikehold av transformatorstasjoner
Transformatorstasjonene vil normalt ikke kreve noe vedlikehold ut over alminnelig
småreparasjoner og vedlikehold av konstruksjoner, samt vedlikehold av dieselaggregat.
Vedlikehold av sjøkabler
Sjøkabler må etterses fra tid til annen med hensyn til kablenes stabilitet på havbunnen. De
aktuelle strømnings-/bølgeforholdene på stedet vil være styrende for et vedlikeholds-program
som de første par årene etter etableringen av vindparken vil finne sted hvert år. Avhengig av
den observerte tilstanden til sjøkablene vil vedlikeholdsprogrammet bli innrettet deretter.
Inspeksjonene av sjøkablene vil bli gjennomført av egne underentrepenører og ikke av
Havsul I sin drifts-/vedlikeholdsorganisasjon. Landkablene vil også bli ettersett på normalt
vis.
I de områdene hvor kablene er spylt ned i løsmassene/havbunnen, vil kablene sannsynligvis
fra tid til annen bli blottlagt på grunn av sandvandring/materialforflytning. Overdekningen
(dvs. nedgravingen) vil derfor måtte sjekkes ca. hvert 2. - 3. år. Ettersynet vil bli gjennomført i
en arbeidsprosess ved hjelp av spesialfartøy. I tilfelle kablene er blottlagt, må de
gjennomføres en ny nedspyling.
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Basert på erfaringer fra andre kabelanlegg forventes det å forekomme feil på 132 kV kablene
ca. 0,4 ganger pr. 100 km pr. år. Kablene vil dermed bli utsatt for funksjonsfeil ca. én gang
for hvert 5 år. Reparasjon av kablene foretas fra skip eller kranplattform. Reparasjonstiden er
veldig avhengig av værforholdene, men utgjør normalt omkring 3-4 uker pr feil.
Ettersyn med dykkere eller med ROV kan komme på tale i forbindelse med vedlikehold av Jrørene og kabelbeskyttelsen ved disse.
Regelmessig vedlikehold av vindturbiner
Det vil normalt bli gjennomført regelmessig vedlikehold av vindturbinene to ganger pr år.
Erfaringer fra eksisterende utenlandske offshore vindparker i Danmark og England tilsier at
det er hensiktsmessig å følge en strategi som innebærer at vedlikehold utføres vår (april) og
høst (omkring oktober, før vinteren setter inn). Ca. 12 serviceteknikere mobiliseres for en
konsentrert innsats over en periode på ca. to uker. I tillegg er det behov for at
serviceorganisasjonen i flere uker før selve servicen begynner sørger for å planlegge
arbeidet slik at forbruksmateriell / deler som skal skiftes er kjøpt inn og fordelt på de ulike
vindturbinene. Dette er en logistikkoppgave som kan foretas fortløpende når været tillater
det. Oppgaven er blant annet å “planlegge” tidspunkter med godt vær, som i denne
forbindelse vil si at vindforholdene er såpass rolige at den signifikante bølgehøyden ikke er
større enn ca. 1,5 m (med mindre fundamentene utstyres med spesielle, men også
fordyrende, systemer for anløp under dårligere værforhold. Slike systemer medfører at
fartøyene også må utstyres spesielt).
I tillegg skal det være fri mulighet for bruk av et mindre fartøy for transport ut til vindparken.
Mulige transporttider er tidligere angitt (20-30 minutter). Et servicefartøy må som alle andre
fartøyer av denne størrelse/type ha en minimum bemanning på to personer med plass til 12
personer som standard. Katamaranfartøyer av aluminium er vanlig til dette formål, men ettskrogs fartøyer er også aktuelt. Valg av fartøy avhenger av bl.a. følgende forhold:
9 Bunn-/sjøforholdene i farvannet mellom drift-/vedlikeholdshavnen (servicebygget) og
vindparken.
9 Bølgeforholdene ute i vindparken.
9 Avstanden fra havnen og ut til vindturbinene.
9 Utformingen av anløpsfasilitetene på selve vindturbinene.
Det må bemerkes her at planområdet for Havsul I er karakterisert ved mindre vanndybde
(flere grunner) enn de omkringliggende områdene. Dette vil bety en oppstuving av
vannmassene, noe som fører til bølger som bryter. Dette er ugunstig med tanke på tilkomst
og service på vindturbinene. Temaet vil bli gjenstand for mer detaljerte studier etter at en
eventuell konsesjon er gitt.
Ekstraordinært vedlikehold av vindturbiner
Gjennom vindparkens antatte levetid, som er 20-25 år, vil det sannsynligvis bli nødvendig å
foreta ekstraordinære serviceoppgaver. Erfaring fra eksisterende offshore vindparker tilsier at
enkelte komponenter fra tid til annen vil feile. Dette skyldes ikke at disse komponentene ikke
oppfyller spesifiserte krav, men simpelthen at det vil være for kostbart å overspesifisere
påliteligheten til disse komponentene. Det er selvfølgelig alltid en viss statistisk usikkerhet
knyttet til kvaliteten på utstyret, noe som vil medføre at komponenter brytes ned. Det er
likeledes en viss risiko for lynnedslag i vingene på turbinene, selv om disse er utstyrt med
lynavledere. I slike tilfeller må vingen skiftes ut. Det finnes ennå ikke systemer på markedet
som tillater utskiftning av vinger uten bruk av store kraner. Det må derfor forventes at
vedlikeholdsorganisasjonen i slike tilfeller må kontrahere spesialfartøyer i form av kranbåter
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eller lignende. Fartøyer som brukes i forbindelse med installasjon av vindturbinene vil være
relevante.

Figur 25: Eksempel på katamaranfartøy som er brukt i
forbindelse med vedlikehold av offshore vindturbiner.

6.10

Nedleggelse av vindparken

Ved nedleggelse av anlegget plikter den tidligere konsesjonæren, i følge forskrift til
energilovens § 3.4c, å fjerne anlegget og så langt som mulig føre landskapet tilbake til
naturlig tilstand.
De fleste komponentene i en vindturbin har en teknisk levetid på ca. 20 - 25 år. Det antas at
en eventuell nedleggelse av vindparken vil skje etter endt levetid, dvs. ca. år 2035 - 2040.
En offshore vindpark av denne typen medfører ingen vesentlige arealinngrep på land utover
overføringslinjen. Dersom man velger å bruke jordkabel på Gossen, vil disse bli liggende i
jorda etter at driften av vindparken er avsluttet. Eventuelle kraftlinjer vil bli demontert og
fjernet.
Vindturbinene vil bli demontert og fjernet ved hjelp av kranbåter/-plattformer, og det samme
vil skje med sjøkablene. Når det gjelder fundamentene så vil de av hensyn til bl.a.
skipstrafikk også bli fjernet. Hvilken metode som vil bli anvendt ved fjerning av fundamentene
vil bli avgjort i samråd med myndighetene og berørte interesser i området.
Det vil med andre ord ikke bli synlige strukturer/komponenter ute i vindparken etter at den er
nedlagt. I og med at fundamentene fjernes, vil sjøbunnen også på sikt tilbakeføres til
naturtilstand.
Det er svært vanskelig å estimere kostnadene knyttet til en demontering og fjerning av
vindparken om 25 år. Imidlertid vil vi anta at skrapverdien av vindturbinene i stor grad vil
dekke kostnadene knyttet til en nedleggelse av vindparken.
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Temaer i konsekvensutredningen

Side 42

Konsekvensutredningen for Havsul I omfatter en rekke temaer/fagområder. For de viktigste
temaene er det utarbeidet egne fagrapporter, mens mindre viktige (dvs. mindre konfliktfylte)
temaer kun er omtalt i form av et eget kapittel i selve konsesjonssøknaden. Tabellen under
viser temaene som er omtalt i utredningsprogrammet, samt hvor og i hvilket omfang
utredningen foreligger:
Tema

Egen
rapport?

Referanse

Landskap

9

Ekern, M. & Hestvedt, M. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I.
Tema Landskap. Multiconsult AS, Stavanger/Oslo.

Kulturminner og
kulturmiljø

9

Nagelhus, L. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I. Tema
Kulturminner og kulturmiljø. Multiconsult AS, Trondheim.

Biologisk mangfold

9

Larsen, B. H. & Gaarder, G., 2005. Konsekvensutredning for Havsul I.
Tema Biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning
AS, Tingvoll.

Verneinteresser og
inngrepsfrie naturområder

-

Inngår i rapporten om Biologisk mangfold og verneinteresser, samt
friluftsliv og reiseliv (inngrepsfrie naturområder).

Marinbiologi

9

Johnsen, G. H. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I. Tema Marin
flora og fauna. Rådgivende Biologer AS, Bergen.

Bunn-/strømningsforhold

-

Inngår i rapporten om Marin flora og fauna.

Friluftsliv og
ferdsel

9

Melby, M. & Mork, K. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I. Tema
Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning AS og NVK Multiconsult
AS, Tingvoll/ Ski.

Reiseliv og turisme

-

Inngår i rapporten om Friluftsliv og reiseliv.

Fiskeri- og
havbruksnæring

9

Johnsen, G. H. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I. Tema
Fiskeri- og havbruksnæring. Rådgivende Biologer AS, Bergen.

Navigasjon og
skipstrafikk

9

Kjerstad, N. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I. Tema
Navigasjon og skipstrafikk. Høgskolen i Ålesund (HiAls), Ålesund

Luftfart

9

Aarholt, E. 2005. Havsul vindparker. En vurdering av radar,
navigasjon og kommunikasjon. Teleplan AS, Oslo.

Samfunnsmessige
virkninger

9

Kristiansen, A. & Mork, K. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I.
Tema Samfunnsmessige virkninger. NVK Multiconsult, Ski

Samfunnsrespons og
psykososiale effekter

-

Omtalt i eget kapittel i konsesjonssøknaden/konsekvensutredningen.

Annen arealbruk

-

Omtalt i eget kapittel i konsesjonssøknaden.

Støy

9

Christiansen, S. 2005. Konsekvensutredning for Havsul I. Tema Støy.
Multiconsult AS, Oslo.

Skyggekast

-

Omtalt i eget kapittel i konsesjonssøknaden/konsekvensutredningen.

Forurensning

-

Omtalt i eget kapittel i konsesjonssøknaden/konsekvensutredningen.
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Det er gjennomført en konsekvensutredning av den planlagte utbyggingen i samsvar med
utredningsprogrammet som ble fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den
27.07.2005. Utredningen er utført av uavhengige konsulenter og er presentert i egne
fagrapporter (se kapitlet Referanser / Litteratur for en oversikt over disse). Dette kapitlet gir
en sammenfatning av konklusjonene i de ulike fagrapportene.
7.2.2

Metode

De fleste fagrapportene er basert på en ”standardisert” og systematisk tre-trinns prosedyre
for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å
etterprøve.
Det første steget i konsekvensvurderingene er å beskrive og vurdere området sine
karaktertrekk og verdier innenfor hvert tema/fagområde. Verdien blir fastsatt langs en skala
som spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under).
Verdivurdering
Liten

Middels

Stor

⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐


Verdisettingen av tiltaks- og influensområdet for de ulike temaene er i størst mulig grad
basert på etablerte og etterprøvbare kriterier.
Trinn 2 består i å beskrive og vurdere konsekvensenes omfang. Konsekvensene blir bl.a. vurdert
ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Konsekvensene blir vurdert
både for den kortsiktige anleggsfasen og den langsiktige driftsfasen. Omfanget blir vurdert langs
en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang (se eksempel under).
Fase

Konsekvensenes omfang
Stort neg.

Middels neg.

Lite / intet

Middels pos.

Stort pos.

⏐---------------------------⏐---------------------------⏐--------------------------⏐---------------------------⏐



Anleggsfasen
Driftsfasen



Det tredje og siste trinnet i konsekvensvurderingene består i å kombinere verdien av området
og omfanget av konsekvensene for å få den samlede konsekvensvurderingen. Denne
sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra svært stor negativ konsekvens til svært
stor positiv konsekvens (se under). De ulike konsekvenskategoriene er illustrert ved å
benytte symbolene ”+” og ”-”.
Symbol

Beskrivelse

++++

Svært stor positiv konsekvens

+++

Stor positiv konsekvens

++

Middels positiv konsekvens

+

Liten positiv konsekvens

0

Ubetydelig / ingen konsekvens
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Beskrivelse
Liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Svært stor negativ konsekvens

I fagrapportene, som danner grunnlaget for de vurderingene som er gjort i kapittel 7.1 - 7.19,
er både verdi, omfang og samlet konsekvens vurdert. I denne konsesjonssøknaden, som
inneholder et sammendrag av konsekvensutredningene, er det kun den samlete
konsekvensvurderingen (altså det siste trinnet i denne tre-trinns prosedyren) som er gjengitt.
7.2.3

Influensområde

I fagrapportene, og i sammendragene som inngår i konsesjonssøknaden, er konsekvensene
vurdert på flere geografiske nivåer. Under er en kort beskrivelse av disse:
Tiltaks-/planområdet
Tiltaks- eller planområdet består av alle områder som blir direkte påvirket av den planlagte
utbyggingen og tilhørende virksomhet. Dette inkluderer nærområdet rundt hver vindturbin,
samt kabel-/kraftlinjetrasèer og områder som blir permanent eller midlertidig benyttet i
forbindelse til anleggsarbeid (havner, anleggsveger o.l.). Tiltaks-/planområdet kan videre
deles inn i visuelt territorium, som tilsvarer 3 x vindturbinens høyde eller 465 m for en 4,5
MW vindturbin, og visuelt dominansområde (12 x høyden, eller 1860 m).

Figur 26: Visuelt territorium (465 m - mørkerød, stiplet linje), visuelt dominansområde (1860
m - rød, stiplet linje) og influensområde (15 km - oransje, stiplet linje).
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Influensområdet
Influensområdet omfatter tiltaksområdet og en sone rundt dette området hvor man kan
forvente indirekte påvirkning ved en eventuell utbygging. De fleste fagrapportene opererer
med 15 km som influensområde for utbyggingen, men enkelte omtaler i tillegg fjernvirkninger
helt ut til 30 km fra vindparken.
Figur 26 viser de ulike geografiske nivåene (sonene) som er brukt i konsekvensutredningen.
7.2.4

Utbyggingsalternativer

I konsekvensutredningen er tre aktuelle utbyggingsløsninger for Havsul I omtalt og vurdert.
De tre alternativene er gjengitt i tabellen under:
Utbyggingsløsning

Type turbin

Antall turbiner

Navhøyde

Rotordiameter

Alternativ V1

4,5 MW

78

95 m

120 m

Alternativ V2

3 MW

117

80 m

90 m

Alternativ V3

8 MW

44

120 m

150 m
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Landskap

Innledning
Som bakgrunn for utredningen er det samlet inn data fra ulike kilder, samt foretatt befaring av
området med båt og med bil. Under følger en oversikt over datagrunnlag:
9 Befaringer i området
9 NIJOS – beskrivelse av landskapsregionen
9 Naturbase – informasjon om kulturlandskap, friluftsområder, naturvernområder m.m.
9 Digitale kartdata
9 Norge i bilder, satellitt og ortofoto
9 Synlighetsanalyser laget med ArcGIS med grunnlag i topografien i området
Visualiseringer av vindparkene illustrert fra standpunkt som er valgt ut i samråd med de
involverte kommunene. Visualiseringene er laget av danske Energi- og Miljødata (EMD).
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Landskapets hovedkarakter
Havsul I er plassert i havet nordvest for Harøya i Sandøy kommune. Den sørøstlige delen av
vindparken ligger ca. 2,9 km fra Morsundet på Harøya, som er nærmeste bebygde område,
mens ytre del av vindparken ligger ca 11 km ut i havet. Området tilhører landskapsregion 20
Kystbygdene på Vestlandet, underregion Ålesund og Nordøyane. Influensområdet omfatter
også noe av underregion Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag underregion Hustadvika.
(NIJOS, 2005). Landskapet er preget av store vannflater med åpent hav, skjærgård, store
sund og fjorder, til mindre viker og bukter. Bergrunnen skaper et tydelig landskapsdrag med
hovedretning i sørvest-nordøst. Nordøyane ligger som en rad langs dette landskapsdraget
og mellom disse øyene strekker mindre sund seg vinkelrett på fjorden innenfor. Innover i
fastlandet skjærer fjordarmer seg østover gjennom høye fjell.
Havlandskapet
Havlandskapet omfatter havflaten med holmer og skjær i tiltaksområdet for Havsul I og
områdene nord og vest for Harøya og Nordøyane. Havflatene dominerer landskapsbildet.
Den småskala skjærgården og den tette lave bebyggelsen på Ona bryter opp flatene noe og
gir spenning i forhold til store, vide utsyn over havflater, horisont og fjellsilhuetter. Kvalitetene
i landskapsbildet er karakteristisk for regionen, og landskapet vurderes til middels verdi. Det
store landskapsrommet som defineres av havflater har en dimensjon og karakter som gir en
stor tåleevne for inngrep. Derimot har de småskala formasjonene i skjærgården og spesielt
det småskala fiskeværet Ona har stor sårbarhet.
Kystlandskapet
Vest i influensområdet er kystlandskapet dramatisk i møtet mellom bratte fjell og kraftfullt
hav. Østover blir landskapsbildet mer åpent, med lavere og tallrike øyer i skjærgården.
Bebyggelsen i fiskeværene er tilpasset de små øyene og gir en helhet og spenning i det
åpne landskapsbildet. Kystlandskapet vurderes å ha middels til stor verdi. Kystlandskapet er
robust men likevel et veldig eksponert landskap, noe som gjør det sårbart for inngrep. De
høye, bratte fjellene og brede sundene vest i influensområdet gir dette landskapet større
tåleevne enn lenger øst der skalaen på landskapsformasjonene blir små og
landskapsrommet åpent.
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Indre kyst og fjordlandskapet
Dette er et storskala landskap med høye fjell og brede fjorder som sammen med
jordbruksområder skaper en harmonisk helhet. På innsiden av Nordøyane blir landskapet
skjermet for storhavet. Vannflatene dominerer fortsatt i mer avlukkede landskapsrom. Lave
strandflater strekker seg opp fra vannkanten. Den brede Harøyfjorden og Midfjorden er
naturlige ferdselsårer, og her går skipsleia og Hurtigruta. Bebyggelse, jordbruksmark og veier
på Nordøyane, Otrøya og fastlandet fra Skjeltene til Brattvåg vender seg hovedsakelig ned
mot Harøyfjorden/Midfjorden. I øst ligger Grunnefjorden mellom den flate øya Gossen og de
høye fjellene på Otrøya. Vegetasjonen i fjordlandskapet preges av jordbruk, med jordstykker,
frodige enger, skoghegn og lyngheier med myrer. Indre kyst og fjordlandskapet representerer
det typiske landskapet for regionen og vurderes å ha middels verdi. Den store skalaen og
frodigheten i landskapet gir det en stor tåleevne eller liten sårbarhet.

Figur 27: Landskapstyper i influensområdet.
Fjellandskapet
Fjellene på Nordøyane danner viktige landemerker og gir form, retning og særpreg til
landskapet. Samtidig skaper de høye toppene dramatikk og kontrast til de flate slettene og
havflatene. Fjellene innenfor Harøyfjorden danner et bakteppe for det overordnede
landskapet i influensområdet, og silhuettene er karakteristiske landemerker som ses fra store
avstander. Fjellandskapet er avgjørende for opplevelsen av landskapsbildet, det
underbygger områdets karakter og vurderes dermed til å ha middels til stor verdi. De bratte
skrentene, urene og fjellveggene er svært eksponerte og inngrep i disse gir lett sår i
landskapet. Det gjelder til en viss grad også de slakere områdene over tregrensen, men
særlig høyderyggene og toppene er også sårbare. Men med sine dimensjoner i høyde,
størrelse og volum vil fjellandskapet som helhet dominere det overordnede landskapsbildet
og ha stor tåleevne for storskala inngrep.
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Konsekvenser i anleggs- og driftfasen (felles for alle alternativene)
Det er vanskelig å si noe om hvordan mennesket vil oppleve tiltaket, men det er grunn til å
tro at det vil være store individuelle forskjeller.
Blant de visuelt positive virkningene av vindparken kan være at den vil tilføre landskapet et
nytt arkitektonisk element. Vindturbinene har en lettoppfattelig form. Deres smale
konstruksjon skaper spenning og kontrast med havflatene og himmelen.
Størrelsen på vindparken, dimensjonene på vindturbinene og de store avstandene mellom
dem gir parken en stor visuell utstrekning (se Figur 28). Jo nærmere man kommer parken, jo
større del av synsfeltet vil den oppta. For virkningen på landskapsbildet vil det være
avgjørende hvor stor del av synsfeltet som opptas av vindparken. Plassert sammen i en park
vil enkeltturbinene fortsatt oppfattes og de innbyrdes avstandene gir parken et transparent
preg hvor himmelen, havet og horisontlinjen dominerer. For områdene øst i influenssonen vil
solnedgangen fortone seg ganske annerledes da vindturbinene blir spesielt framtredende
ved lav sol.
Oppstillingen av vindturbinene i Havsul I følger et gittermønster med ”hull” i gitteret der det
ikke kan settes opp noen vindturbin. Kun én av rekkene med vindturbiner er gjennomgående
og vindparken kan virke som er delt opp i to felt. Dette gir Havsul I et noe rotete visuelt
inntrykk. Visualiseringene viser at de geometriske mønstrene i oppstillingen ofte er vanskelig
å oppfatte for hele vindparken. Man kan se mønsteret for en del av parken, mens resten
virker tilfeldig. Siden det er så mange rekker ved siden av hverandre blir bildet så kompleks
at et geometrisk mønster ikke oppfattes, og vindparken vil virke til dels uryddig og kaotisk.
Figur 30 til Figur 35 viser fotomontasjer av vindparken, sett fra ulike ståsteder. Flere
fotomontasjer, også av alternativ V2 (3 MW) og alternativ V3 (8 MW) finnes i fagrapporten på
Landskap.
Samlet konsekvens alternativ V1
Ved sammenstilling av konsekvensene for de ulike landskapstypene vil det være naturlig å
vekte noe tyngre de områdene som ligger nærmest vindparken. Havlandskapet og
kystlandskapet blir mest påvirket av tiltaket. Fra disse områdene vil vindparken oppleves
som visuelt uryddig og kaotisk. Dette vil være spesielt negativt sett fra Harøya og Finnøya
der parken ligger ca 2,9 km utenfor land. Havsul I har stor visuell utstrekning, og vender
”bredsiden” til land. Sett fra kystlandskapet vil vindparken oppta en stor del av synsfeltet, og
parken vil dominere landskapsbildet på en negativ måte. Vindparken vil også fjerne fokus fra
dagens landemerker som Ona fyr. Det indre kyst og fjordlandskapet ligger mer skjermet og
mye av fjellandskapet har stor avstand fra vindparken. For disse områdene vil de negative
konsekvensene være noe mindre. Fra fjellandskapet vil flere vindparker kunne sees
samtidig, selv om de stort sett vil være på lang avstand vil antallet parker prege
totalinntrykket av landskapet negativt. Samlet sett vurderes Alternativ V1 å ha middels til stor
negativ konsekvens (--/---) for landskapsbildet.
Samlet konsekvens alternativ V2
Alternativ V2 innebærer at vindparken får flere vindturbiner og større visuell utstrekning enn
Alternativ V1. I tillegg er oppstillingen er mer uryddig og bevegelsen av rotorene vil virke mer
forstyrrende. At vindturbinene er mindre og lavere enn i alternativ V1 vil minke de negative
konsekvensene i ytre deler av influenssonen, men det veies opp av at vindparken får større
utstrekning og mindre enhetlig form. I havlandskapet og kystlandskapet vil landskapsbildet
påvirkes i større negativ grad enn ved Alternativ V1, mens i det indre kyst og fjordlandskapet
og fjellandskapet vil konsekvensene være tilnærmet de samme. Samlet sett vurderes
alternativ V2 vurderes å ha stor negativ konsekvens (---) for landskapsbildet.
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Samlet konsekvens for alternativ V3
Alternativ V3 innebærer at vindparken får færre vindturbiner og virke visuelt ryddigere og
luftigere enn Alternativ V1 og V2. I tillegg vil bevegelsen av rotorene virke mindre
forstyrrende. At vindturbinene er større og høyere enn i alternativ V1 og V2 gjør dem mer
synlige i ytre deler av influenssonen, men vindparken får mer enhetlig form. I havlandskapet
og kystlandskapet vil landskapsbildet påvirkes i mindre negativ grad enn ved Alternativ V1 og
V2. I det indre kyst og fjordlandskapet vil V3 gi mer negativ konsekvens, og for fjellandskapet
vil konsekvensene være tilnærmet de samme som for alternativ V1 og V2. Samlet sett
vurderes alternativ V3 vurderes å ha middels negativ konsekvens (--) for landskapsbildet.
Oppsummering
Generelt kan en si at en vindpark med store vindturbiner gir mest negativ konsekvens i ytre
influenssone ved at de ruver mer og er synlige over større avstand. Men ved bruk av mindre
vindturbiner må antallet og dermed tettheten økes, rotorbevegelsen blir hurtigere og er mer
forstyrrende på landskapsbildet. For områder i nære influenssonen gir mindre vindturbiner
større negative konsekvenser for landskapsbildet. Ved sammenstilling av konsekvensene for
de ulike landskapstypene er de områdene som ligger nærmest vindparken vektet noe tyngre.
Det gir utslag i samlet konsekvens og vi får en rangering av alternativene som vist i tabellen
på neste side.
Landskapsområde

Alternativ V1

Alternativ V2

Alternativ V3

78 stk 4,5 MW vindturbiner

117 stk 3 MW vindturbiner

44 stk 8 MW vindturbiner

1. Havlandskap

Middels negativ
konsekvens (--)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels negativ
konsekvens (--)

2. Kystlandskap

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels negativ
konsekvens (--)

3. Indre kyst og fjordlandskap

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Middels negativ
konsekvens (--)

4. Fjellandskap

Middels negativ
konsekvens (--)

Middels negativ
konsekvens (--)

Middels negativ
konsekvens (--)

Middels til stor negativ
konsekvens (--/---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels negativ
konsekvens (--)

2

3

1

Samlet konsekvens
Rangering

Ved sammenstilling av alternativene vurderes Alternativ V3 å være det beste med 44 stk
8MW vindturbiner som gir en middels negativ konsekvens for landskapsbildet. Videre er
hovedalternativet V1 nest best og vil gi middels til stor negativ konsekvens for
landskapsbildet. Alternativ V2 gir stor negativ konsekvens for landskapsbildet og er det
dårligste alternativet.
Kumulative effekter
Ved bygging av flere vindparker vil den positive opplevelsesverdien minskes og
toleransegrensene tøyes.
Dersom alle disse parkene vil bli bygd ut vil vindparkene prege landskapet i regionen på en
negativ måte. Visuelt sett vil landskapet kunne tåle en eller to parker med god avstand, men
en rekke parker som mer eller mindre går over i hverandre vil være negativt for
landskapsbildet.
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Avbøtende tiltak
En vindpark i et havlandskap er ikke mulig å skjule, og det bør heller ikke være noe mål.
Målet bør være å få vindturbinene til på best mulig måte bli en naturlig del av landskapsbildet
og ikke fremstå som forstyrrende fremmedelementer. For å oppnå det bør en etterstrebe
visuell ro, både i geometrisk utforming, bevegelse og farge. I tillegg bør omgivelsene få
hovudfokus i landskapsbildet, og den visuelle utstrekningen av vindparken begrenses.
Dersom en i Havsul I kunne stramme opp den ytre avgrensinga av vindparken og tettet ”hull”
i gittermønsteret ville den få et ryddigere uttrykk sett fra alle standpunkt i influenssonen.
Oppfølgende undersøkelser
Som oppfølgende undersøkelse vil det være svært nyttig å få kartlagt om, på hvilken måte og
i hvor stor grad opplevelsen av landskapet endres for mennesker i vindparkens
influensområde. En spørreundersøkelse kan gi verdifull kunnskap både om folks forhold til
landskapet rundt seg, deres holdning til og opplevelse av vindparker. I tillegg kan den
klarlegge ulike brukergrupper og interesser som er knyttet til dette landskapet som er
tilgjengelig for oss alle.
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Figur 28: Synlighetskart. Kartet tar ikke hensyn til vegetasjon (skog) og værforhold, som vil bidra til å redusere synligheten i
enkelte områder og perioder.
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Figur 29: Kart over bildestandpunkt for visualiseringene. Kartet viser også andre planlagte
vindparker med blå vindmøllesymboler.

Figur 30: Havsul I alternativ V1 sett fra Gamlemsveten, Haram. Flemsøya/Skuløya til
venstre, Fjørtofta og Harøya til høyre i bildet. Bildestandpunkt 6.
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Figur 31: Havsul I alternativ V1 sett fra Morsundet, Sandøy. Panorama, bildestandpunkt 4.

Figur 32: Havsul I alternativ V1sett fra Harøyburet. Panorama, bildestandpunkt 5.
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Figur 33: Havsul I alternativ V1 sett fra Steinshamn, Sandøy. Bildestandpunkt 3.

Figur 34: Havsul I alternativ V1 sett fra Bytingsvika, Aukra. Bildestandpunkt 1.
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Kulturminner og kulturmiljøer

Metode og datagrunnlag
Utredningen er basert på egne befaringer og på følgende datakilder/rapporter:
9 Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal
9 Kulturminne i kjølvatnet av Ormen Lange
9 Kommuneplanens arealdel for de enkelte kommunene
9 Direktoratet for Naturforvaltning:Naturbasen, DNs database over verneområder og
nasjonalt viktige kulturlandskap.
9 Riksantikvarens hjemmeside på internett
9 Askeladden - Riksantikvarens database over kulturminner
9 Registreringer i SEFRAK, kart og hjemmesiden www.gislink.no, kartlag kultur med
SEFRAK-registrerte hus (eldre enn 1900).
9 Møter og samtaler med fagpersonell ved Møre og Romsdal fylkeskommune,
Kulturavdelingen
9 Informasjon, korrespondanse og samtaler med Bergens Sjøfartsmuseum og NTNU
Vitenskapsmuseet vedr marine kulturminner
Områdebeskrivelse / verdivurdering
Tiltaket ligger i et verdifullt kystområde i Møre og Romsdal. Den ytterste kyststripen i Møre
og Romsdal er et sammensatt landskap med tallrike øyer, holmer og skjær, delvis bebygd
med eldre fiskevær og kystkulturmiljø. Det er et ureint farvann, og man kjenner til at det har
vært mange forlis langs leia. Området er åpent med vide utsyn og influensområdet 15 km
strekker seg til Lepsøya i sørvest, Aukra i øst og Midsund i sørøst. På klare dager er det sikt
til Vigra i sørvest og Bud i nordøst (ca 30 km).
I dette området finnes en rekke kulturminner med stor verdi nasjonalt, regionalt og lokalt, og
kulturmiljø med stor tidsdybde. Området er spredt bebygd og danner småskala
kystkulturmiljø i et storslått landskap. Blant særlig interessante kulturminner finnes to fredede
fyrstasjoner, en rekke automatisk fredede kulturminner og eldre fiskevær. Området er åpent
med vide utsyn og er sårbart for inngrep. Kulturminnene er et spennende aspekt i forhold til
turisme og reiseliv i regionen.
Tabell 4 viser de viktigste/ mest berørte kulturminner og kulturmiljø i influensområdet angitt
med verdi og vurdert konsekvens av tiltaket. Det finnes i tilegg en rekke andre kulturminner i
influensområdet som ikke er nevnt spesielt. Vedlegg 7 viser alle kjente kulturminner og
kulturmiljøer i regionen.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Tiltaket har ingen direkte fysisk innvirkning på kjente kulturminner i anleggs- eller driftsfasen.
Mht konsekvensvurdering for marine kulturminner vurderes det at informasjonen er
utilstrekkelig til å kunne si noe sikkert om konsekvensene (svært lite informasjon om
skipsvrak er koordinatfestet). Verken verdi på eventuelle kulturminner eller tiltakets omfang i
forhold til disse er kjent eller mulig å vurdere ut fra tilgjengelig informasjon på det tidspunkt
konsekvensutredningen skrives.
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Det vil ut fra dette være ren gjetting å fastsette en bestemt konsekvensgrad for marine
kulturminner. Tiltaket kan gi svært stor negativ konsekvens, ubetydelig/ingen konsekvens
eller et sted mellom disse punktene på skalaen. Konsekvensvurderingene omfatter derfor
kun vurdering av vindparkens visuelle påvirkning på viktige kulturminner og kulturmiljøer inne
på land.
Det er imidlertid viktig å være kjent med det høye potensialet for marine kulturminner i
området. Det må generelt gjennomføres §9 undersøkelser under vann i vindparken og langs
kabeltraseer under vann og på land hjemlet i kulturminneloven, for å avdekke om tiltaket
kommer i direkte konflikt med kulturminner. Det er svært stor sannsynlighet for funn i
området, og det kan derfor ikke utelukkes at det blir konflikt med marine kulturminner av stor
verdi. Det vil være stor usikkerhet knyttet til konsekvensene for marine kulturminner før §9
undersøkelser er gjennomført.

Figur 35: Vindturbiner sett fra Ona/Husøya. På en gråværsdag blir vindparken ikke fremtredende,
men på klare dager vil den bli et blikkfang i horisonten.

For kjente kulturminner på land vil konsekvensene dreie seg om visuell påvirkning, i
anleggsfasen og spesielt i driftsfasen. Tabellen nedenfor viser de viktigste/mest berørte
kulturminner og kulturmiljø i influensområdet (15 km) angitt med verdi og vurdert konsekvens
av tiltaket. Det finnes i tilegg en rekke andre kulturminner i influensområdet som ikke er nevnt
spesielt. Siden vindparken senere blir demontert og fjernet, er de visuelle konsekvensene
reversible.
Etablering av vindparken Havsul I vil for alle alternativene medføre stor negativ innvirkning
på kulturmiljøet/landskapsbildet på storskala nivå. Grad av innvirkning på det enkelte
kulturminnet varierer svært mye. Kulturminner nærmest tiltaksområdet vil bli sterkest berørt,
mens kulturminner i influensområdets yttergrense blir lite berørt.
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Tabell 4: Viktige kulturmiljøer/kulturminner i influensområdet.
Kulturminne

Type

verdi

Konsekvens

Kystkulturlandskap på
øyene i Giske-HaramSandøy-Aukra og
Fræna kommuner

Kystkulturlandskap med stor tidsdybde, med automatisk fredede
kulturminner og fredede bygg fra
nyere tid samt verneverdig kulturmiljø knyttet til fiske. Lepsøya inngår i
dette. Nasjonalt verdifullt kulturlandskap på Haramsøy/ Skulsøy ca 13,5
km fra.

Stor regional og lokal, Stor til svært stor
delvis nasjonal verdi
negativ konsekvens (- - -/ - - - -)

Automatisk fredede
kulturminner på land,
spesielt på Fjørtofta

Automatisk fredede kulturminner

Stor

Middels negativ
konsekvens (- -)

Kulturmiljø på Uksnøy

Verneverdig kulturmiljø knyttet til
fiske med 1600t hus og Smith hus

stor

Stor negativ
konsekvens (- - -)

Ona fyrstasjon

Fredet fyrstasjon fra nyere tid

Stor

Middels negativ konsekvens (- -)

Ulla fyrstasjon

Fredet fyrstasjon fra nyere tid

Stor

Middels til liten
negativ konsekvens (--/ -)

Ullahammeren/
Ullanaustene

Verneverdig kulturmiljø knyttet til
fiske

Stor regional og lokal

Liten negativ
konsekvens (-)

Det er primært Uksnøya og gravfeltet på Fjørtofta som vil bli betydelig berørt i tillegg til det
storskala kystkulturmiljøet. Alle alternativene vil ha middels negativ konsekvens for Ona fyr
og middels negativ konsekvens for automatisk fredede kulturminner langs leia. For
kulturminner lenger unna (Aukra, Haramsøya og Flemsøya//Skuløya) vil konsekvensene
være mindre, for Ulla fyr middels til liten negativ konsekvens.
Konsekvensene for de enkelte kulturminner/ kulturmiljø i influensområdet ligger i spennet fra
stor til liten negativ konsekvens, med overvekt av middels negativ konsekvens. Tatt i
betraktning tiltakets omfang og innvirkning på helheten i det sårbare, sammenhengende
kystkulturmiljøet med stor regional og lokal verdi er konsekvensene i sum vurdert som
Stor negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i tiltakets visuelle influensområde for
alle alternativer.
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Ukjent

Stor negativ
konsekvens (---)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Ukjent

Stor negativ
konsekvens (---)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ukjent

Stor negativ
konsekvens (---)

Det bør i tillegg nevnes at konfliktpotensialet for marine kulturminner er større jo flere
fundamenter som skal plasseres på havbunnen.
Avbøtende tiltak
Området ved Småge har særlig høyt potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner,
det er også høyt potensiale langs traseen forøvrig. Verdien av de ukjente kulturminnene kan
man ikke anslå, men generelt er automatisk fredede kulturminner verdifulle, og sårbare for
inngrep. Møre og Romsdal fylke foreslår at alternativ trase for sjøkabel og landkabel lenger
sør ved Horremsbukta vurderes. Denne traseen vil kunne gi mindre sannsynlighet for konflikt

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Side 58

med automatisk fredede kulturminner. Området fra Horremsbukta og nordover er allerede
undersøkt for automatisk fredede kulturminner i forbindelse med prosjektet Ormen Lange.
Behov og muligheter for eventuelle plantilpasninger under vann må vurderes når
kulturminner under vann er kartlagt. Justering av turbinplasseringer og traseer forutsettes
dersom konflikt med kulturminner avdekkes. Det antas at konflikten i forhold til marine
kulturminner kan reduseres betydelig ved en slik plantilpasning.
Oppfølgende undersøkelser
Det vil i en senere fase måtte gjennomføres såkalte §9 undersøkelser over og under vann for
å avklare om tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner. Omfang og
metode for slike undersøkelser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene.
7.5

Biologisk mangfold og verneinteresser

Metode og datagrunnlag
Det er utført innsamling av eksisterende data, feltbefaringer, verdsetting av lokaliteter,
omfangsvurdering og konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert
planområde med et influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør
utredningsområdet.
Det viktigste metodegrunnlaget for verdsetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om
kartlegging av vilt og naturtyper fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å
avgrense og beskrive areal med spesielle naturverdi.
I utredningsområdet for vindparken er det utført trekktellinger på våren og kartlegging av
hekkende sjøfugl. Mytebestandene av marine dykkende ble registrert fra fly. I tillegg ble
takseringer av næringssøkende sjøfugl utført i deler av planområdet under hekketida. Lokale
ressurspersoner i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er kontaktet for ytterligere informasjon
om sjøfuglforekomstene i området. Fra tidligere forelå gode data på hekkebestandene av
sjøfugl på Sveltingen, samt god generell kunnskap om trekket vår og høst langs ytre deler av
Mørekysten. Kunnskapen om overvintrende sjøfugl er fortsatt svært mangelfull fra
planområdet, noe bedre fra influensområdet.
Områdebeskrivelse / verdivurdering
Vindparken er planlagt i et stort gruntvannsområde med bare et fåtalls små skjær utenfor
Harøya og Finnøya i Sandøy kommune. Planområdet har ingen egnede hekkeplasser for
sjøfugl, men i influensområdet finnes flere. Av disse er Sveltingen det viktigste. Dette
området er foreslått som naturreservat og vurderes å ha regional til nasjonal verdi. De øvrige
områdene ligger i det store gruntvannsområdet nordvest for Harøya og har lokale til
regionale verdier som hekkeplasser for sjøfugl.
Planområdets viktigste funksjon for fugl er som næringsområde for havsule og alkefugl fra
koloniene på Runde i Herøy kommune, som er Sør-Norges største fuglefjell, og for lokale
hekkebestander av toppskarv, krykkje og teist. Særlig viktig er området for havsule og
rødlisteartene lunde og lomvi. Ekneskjæra er viktig som hvile- og overnattingsplass for
toppskarv og fungerer også som førmyteområde for ærfugl. I influensområdet er det regionalt
viktige myteområder for ærfugl ved Ekneskjæra og Ballane sørvest for Ona og ved
Havsteinen i sørvest.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Side 59

Under trekket vår og høst passerer et massivt trekk av sjøfugl, arktiske gjess og andre
våtmarksfugler langs kysten av Møre og Romsdal. Denne delen av kysten samler fugl fra
Midt-Skandinavia, de nordvestlige delene av Nord-Skandinavia og Svalbard (dels også
Grønland og nordvestlige deler av Russland og Sibir, avhengig av værsituasjonen) under
høsttrekket. Særlig omfattende er trekket av lommer (spesielt smålom, men også islom og
gulnebblom som er norske ansvarsarter på vinterbestandsnivå), skarver, de arktiske
gåseartene hvitkinngås og ringgås (rødlistet som hekkefugl på Svalbard), marine dykkender,
vadefugler og måkefugler. Denne trekkruta vurderes å ha internasjonal verdi.
Vinterbestandene av sjøfugl er dårlig kjent fra planområdet, pga at det ligger ekstremt
værhardt til langt ut fra land. Kunnskapen er noe bedre fra det store gruntvannsområdet
nordvest for Harøya. Deler av dette ligger innenfor influensområdet og har gode forekomster
av lommer, dykkere, ærfugl, sjøorre og havelle. Generelt har kyststrekningen Giske - Haram
- Sandøy i nasjonal målestokk store bestander av lommer, dykkere, skarv, ærfugl, havelle,
sjøorre og siland.

Figur 36: Områder av spesiell verdi for sjøfugl i utredningsområdet for vindparken Havsul I i
Sandøy kommune.
For deler av arealet innenfor utredningsområdet har vurderingene mot verdikilder og
verdikriterier ikke gitt utslag. Dette betyr ikke at disse arealene er uten verdi for sjøfugl, bare
at det ikke har blitt funnet spesielle verdier som gir grunnlag for å skille ut konkrete,
avgrensbare lokaliteter. Mer eller mindre hele planområdet er et viktig næringsområde for
havsule, toppskarv og alkefugl, mens deler av både planområdet og influensområdet trolig
har viktige funksjoner for overvintrende sjøfugl. Det har imidlertid ikke vært mulig å gi en
kartavgrensning av disse områdene på bakgrunn av det sparsomme materialet som
foreligger. Av utskilte lokaliteter med høyere verdi har to områder stor verdi, fem middels
verdi og to områder liten verdi. De ni lokalitetene med spesielle kvaliteter er:
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lokalitet
Ekneskjæra
Skråpen-Tjeldskjæra
Havsteinen
Erkneskjæra/Ballan
Sveltingen
Grønværet
Senholmane
Måsholmane
Trekkskjæret

Verdi
Middels
Middels
Middels
Stor
Stor
Middels
Middels
Liten
Liten
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Funksjonsområde
Myteområde for andefugl, hvile-/overnattingsplass for skarv
Næringsområde for havsule
Myteområde for andefugl, hvile-/overnattingsplass for skarv
Myteområde for andefugl, hvile-/overnattingsplass for skarv
Hekkelokalitet for sjøfugl
Hekke- og overvintringslokalitet for sjøfugl
Hekke- og overvintringslokalitet for sjøfugl
Hekke- og overvintringslokalitet for sjøfugl
Hekke- og overvintringslokalitet for sjøfugl

Figur 37: Eksisterende og foreslåtte verneområder innenfor nærområdet til Havsul I.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
I anleggsfasen er det forventet at planområdet blir mindre attraktivt for lommer, marine
dykkender og alkefugl, mens måkefugler vil bli tiltrukket av den økte båttrafikken i området.
Mytetida er en kristisk fase i andefuglenes livssyklus, og forstyrrelser fra anleggsarbeidet vil
få negative effekter for mytende ærfugl omkring Havsteinen og Ekneskjæra.
De største negative konsekvensene for sjøfugl i driftsfasen oppstår ved habitatforringelse av
myte-, nærings- og overvintringsområder, og gjennom barriereeffekter og kollisjonsrisiko –
spesielt for trekkende fugler. På bakgrunn av erfaringer gjort i danske etterundersøkelser vil
trolig et sjøareal på 138 - 244 km2 (planområdet og et 2-4 km bredt belte rundt) få betydelig
redusert verdi som næringsområde og overvintringsområde for sjøfugl.
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I forhold til plassering av enkeltturbiner er det størst konflikter ved Ekneskjæra, der det i alle
alternativene er planlagt flere turbiner innenfor et gruntvannsområde som er viktig for ærfugl
spesielt i tida før myting, men også i selve mytetida. I tillegg er selve Ekneskjæra et meget
viktig hvile- og overnattingsskjær for toppskarv. Konsekvensenes betydning er mest negativ i
V1 og V2, men også i V3 er det plassert tre vindturbiner i området.
Siden det ikke er påvist klare sammenhenger mellom turbinstørrelse og kollisjonsjonsrisiko
for fugl, vil konfliktnivået og dermed også de negative konsekvensene øke med antall
planlagte turbiner. Det gunstigste alternativet i så måte blir da V3, fulgt av V1 og med V2
som det mest konfliktfylte.
Den kumulative effekten for trekkende fugler og for sjøfugl på næringstrekk fra koloniene på
Runde vil bli av vesentlig betydning dersom alle omsøkte vindparker i området Vigra Sandøy bygges ut. Fugl på trekk vil trolig presses vest for parkene under vårtrekket, og inn i
en smal korridor mellom vindparker på høsttrekket. Dette vil enten få som konsekvens at
fuglene velger suboptimale rasteplasser eller må foreta lengre omveier til de tradisjonelle
rasteplassene, og dermed bruke unødig mye energi under denne kritiske delen av fuglenes
årssyklus. For alkefugler og havsule fra Runde kan resultatet bli at de fleste viktige
næringsområdene mellom Vigra og Sandøy blir mindre attraktive for fuglene. Særlig i år med
lite næring i alternative næringsområder for sjøfuglene på Runde vil dette være kritisk for
fuglenes ungeproduksjon.
Etterundersøkelser i danske, tyske, nederlandske og britiske vindparker er benyttet som
grunnlag for konsekvensvurderingene. Vurderingen av samlet konsekvensgrad er beheftet
med noe usikkerhet pga lite relevant erfaringsmateriale når det gjelder effekter på hekke- og
myteforekomster spesielt. Da Havsulområdene er de første offshore vindparkene som
planlegges i Norge, er det ikke gjort tilsvarende konsekvensvurderinger i forhold til våre
sjøfuglressurser og de spesielle forholdene som råder langs Norskekysten. Havsul I er i
intallert effekt mer en dobbelt så stor som verdens i dag største offshore vindpark, Nysted
vindpark ved Rødsand i den danske delen av Østersjøen. At det ikke finnes erfaringer med
så store vindparker til havs, samt manglende empiri om effekter på hekke- og
myteforekomster, gjør at føre-var prinsippet blir viktig i konsekvensvurderingen.
Det mangelfulle datagrunnlaget for overvintrende sjøfugl er en vesentlig svakhet i
utredningen, som også gjør konsekvensvurderingen mindre presis. Slike data må skaffes før
man har et fullstendig bilde av sjøfuglressursene i området og kan gi en fullgod vurdering av
effektene av vindparken på sjøfugl.
En samlet vurdering, der negative effekter knyttet til habitatforringelse av viktige
næringssøksområder for havsule, toppskarv og alkefugl, myteområder for ærfugl og viktige
vinterområder for sjøfugl, samt kollisjonsrisiko for trekkende fugler (spesielt arter som trekker
under dårlig lysforhold) står sentralt, gir stor negativ konsekvens for alternativ V1, stor til
svært stor negativ konsekvens for alternativ V2 og stor negativ konsekvens for alternativ V3.
Forskjellene mellom alternativene er vesentlig begrunnet i forskjeller i antall vindturbiner; i
noe mindre grad av plassering av turbiner i sårbare områder. Vindparken forventes å ha
negative effekter både på sjøfuglforekomster av internasjonal verdi (hekkebestandene på
Runde) og nasjonal/regional verdi (bestandene på Sveltingen), og influere negativt på
bestander som følger en trekkrute av internasjonal verdi. Også områder med internasjonalt
vern gjennom Ramsar-konvensjonen kan bli negativt berørt.
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Tabellen under oppsummerer konsekvensene av en utbygging (uten avbøtende tiltak):
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen
Stor negativ
konsekvens (---)

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Middels til stor
negativ konsekvens (--/---)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor til meget stor
negativ konsekvens (---/----)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Middels til stor
negativ konsekvens (--/---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Avbøtende tiltak
I anleggsfasen bør arbeid unngås på turbiner innenfor lokalitet 1 og i nordøstre del av
lokalitet 3 i perioden 20. mai til 31. august av hensyn til ærfugl i førmyteområder og
myteområder. Dersom dette gjennomføres kan konsekvensgraden for anleggsfasen settes
ned et halvt trinn for alle alternativene.
Av hensyn til trekkende fugl og fugl på næringssøk i planområdet vil det viktigste være å
velge en utbyggingsløsning med få vindturbiner, da det ikke er vist noen sammenheng
mellom størrelsen på vindturbinene og kollisjonsrisiko for fugl. Det bør også vurderes å
stenge av vindturbinene i de mest aktive trekkperiodene vår og høst for å unngå kollisjoner.
Et slikt tiltak vil alene gjøre at konsekvensgraden kan settes ned et halvt trinn for alle
alternativene.
Dersom det i tillegg velges å ikke bygge turbiner i gruntvannsområdene omkring Ekneskjæra
(innenfor lokalitet 1), nordøst for Havsteinen, ved Håfinnen og utenfor Leiskjæra, samt
begrense antall turbiner i de viktigste beiteområdene for havsule og alkefugl, vil
konsekvensgraden kunne settes ned med med ytterligere et halvt trinn for hver av
alternativene.
Oppfølgende undersøkelser
Vindparkens pionerstatus både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder størrelse, gjør at
det er svært viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til gode etterundersøkelser, slik
at det er mulig å gi mer presise vurderinger ved framtidige konsekvensutredninger.
Etterundersøkelsene bør konsentrere seg om problemstillinger som ikke har vært aktuelle i
tilsvarende vindparker i Nordsjøen. Det mest aktuelle er studier av parkens effekter på
havsule, toppskarv og alkefuglers bruk av planområdet som næringsområde i hekketida og
effekter på mytende ærfugl – foruten studier på kollisjonsrisiko for trekkende fugl. Det
anbefales å avvente undersøkelser knyttet til vinterbestandene i påvente av at supplerende
vinterregistreringer blir utført. Undersøkelsene foreslås å omfatte en sesong før anleggsstart,
anleggsåret og de fem første årene av driftperioden.
7.6

Marin flora og fauna

Innledning
Opplysningene som er presentert i dette kapitlet er hentet fra tilgjengelig litteratur, nasjonale
databaser og Havforskningsinstituttets omfattende og informative nettsider (www.imr.no),
samt ved direkte kontakt med instituttets forskere. Det er også tatt kontakt med de berørte
kommunene. Det er ikke utført noen nye undersøkelser i forbindelse med denne rapporten.
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Områdebeskrivelse og verdivurdering
Sjøområdene er grunne og eksponerte og ligger et par km utenfor kyststripen. De er
dominert av tareskog og inneholder habitattyper som er blant de mest produktive og artsrike
langs hele kysten, og tilstøtende områder er av nasjonal betydning for både kysttorsk og
vårgytende sild. Flere tilstøtende områder ble forslått for vern i marin verneplan, blant annet
området Uksnøya vest for Harøya. Dette området ble ikke prioritert i den endelige
innstillingen. Området er viktige for sjøpattedyr. Det har stor tetthet av steinkobbe, og niser
ferdes her på vei inn og ut Romsdalsfjorden. Området har høy økologisk status og har
middels til stor verdi.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Konsekvensene av de planlagte tiltakene er antatt å bli størst ved alternativet med flest
vindturbiner. Dette medfører størst aktivitet i anleggsfasen, med forstyrrelse og uro for både
fisk og sjøpattedyr, og medfører også en betydelig lenger anleggsfase. Prosjektet planlegges
uten behov for undervannssprengning ved fundamentering av vindturbinene, noe som ellers
ville gitt betydelig skadeomfang på organismene i området. En regner det ikke som
sannsynlig at det er korallområder i tiltaksområdet for vindparkene, men det kan ikke
utelukkes at små områder kan forekomme i traseene for ilandføringskablene.
Det ventes vesentlig mindre virkninger av vindparkene når de er etablert. Da vil det i
hovedsak være virkninger av lavfrekvens støy for sjøpattedyr, samt forstyrrelser og uro
knyttet til ferdsel i forbindelse med vedlikehold. Det ventes at fauna og flora i stor grad vil
rekolonisere de områder der det har vært foretatt inngrep, og fisk som eventuelt var skremt
bort av anleggsaktivitet ventes å returnere til området.
Det ventes ikke noen negative effekter av elektromagnetiske felt rundt sjøkablene, og
effektene av anleggsarbeidet med legging av kablene vil være små i forhold til omfanget av
arbeidet ved selve etableringen av vindturbinene.
Tabellen under oppsummerer konsekvensene for marin flora og fauna (uten avbøtende
tiltak):
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

Middels til liten
negativ konsekvens (--/-)

Liten negativ
konsekvens (-)

V1

78 stk 3 MW vindturbiner

V2

117 stk 4,5 MW vindturbiner

Middels negativ
konsekvens (--)

Liten negativ
konsekvens (-)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Avbøtende tiltak
En bør vurdere mulighet for å begrense vedlikeholdsaktiviteten sommerstid, enten ved å
legge den utenom kaste- og fellingsperioden for steinkobbe, eller ved at trafikken ledes i
spesielle farleder lengst mulig unna viktige områder for steinkobbe. Dette vil kunne redusere
konsekvensene ytterligere.
Oppfølgende undersøkelser
For å øke kunnskapsnivået knyttet til områdets kvaliteter og mulige konsekvenser, foreslås
oppfølgende undersøkelser som spesifisert under:
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Kartlegging av korallområder i kabeltraseer
Det bør gjennomføres en videokartlegging med hensyn på eventuell forekomst av
korallområder på dypområdene i de aktuelle ilandføringstraseer. Dette gjelder primært langs
132 kV sjøkabelen inn til land, men kan også være aktuelt i dypere områder innenfor selve
vindparken (langs 33 kV kablene).
Overvåkning av sjøpattedyr
Nisenes bruk av området bør undersøkes nærmere. Utplassering av et nettverk av lyttebøyer
for registrering av nisenes karateristiske lyder er en måte å få kartlagt bruken av områdene
på. Linjetransekter med båt er en noe grovere metode og samtidig mer arbeidskrevende i og
med at dette er relativt værharde områder.
Steinkobbene i området er tidligere fulgt med VHF-sendere, men dette er et tidkrevende arbeid siden de må følges manuelt. Nyere systemer med GSM-sendere koblet mot satelitter
eller dataloggere som ”tømmer” seg for data idet de er innenfor rekkevidde av basestasjoner
er mindre arbeidskrevende og vel så nøyaktig. En overvåkning med et slikt system bør vurderes.
7.7

Støy

Innledning
Beregninger av lydforholdene ved vindparkene er beregnet i henhold til ISO 9613-2 som
beskrevet i SFTs veileder T-1442. Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregningene
og vurderingene:
9
9
9
9
9
9
9

Det er beregnet med en mottakerhøyde på 4 meter
Vindhastighet er på 8 m/s
Vindhastigheten for området vil overstige 8 m/s i gjennomsnitt for 194 dager i året. Kilde:
http://met.no/met/vanlig_var/vest/vigra.html
Det er antatt at vindturbinene er i drift i 290 dager i året
Det er ikke foretatt noen korreksjoner av hensyn til støyens rentonekarakter. Det er ikke
forventet at støyen vil ha en karakter som tilsier at en korreksjon for rentoner skal foretas
Beregningene er foretatt ved hjelp av beregningsprogrammet WindPro
Det er foretatt beregninger for alternativ V1 med vindturbiner med en effekt på
4,5 MW. 8 MW turbiner er foreløpig ikke bygd, og det er derfor usikkert hvor stor
støyemisjon det vil bli fra disse. Dersom bruk av 8 MW turbiner er aktuelt på
utbyggingstidspunktet (2009), så må det foretas støymålinger som gir eksakt
informasjon om støynivået.

Områdebeskrivelse
Lydforholdene for området slik det er i dag bærer preg av at det ikke er noen eksisterende
støykilder av betydning. Støy fra veitrafikk på hver enkelt øy og eventuell støy fra båttrafikk
er neglisjerbar i støysammenheng.
Den mest dominerende "støykilden" i området er bakgrunnsstøy fra naturen i form av vind og
støy fra bølger som bryter.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Side 65

Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Resultater av lydberegninger viser at ingen boliger berøres av støy som overskrider SFTs
anbefalte grenseverdier. Lydnivået ved nærmeste bebyggelse på Harøya er beregnet til
Lden= 45 dB. Støykotekart er vist i Vedlegg 3 og 4.
Dersom vindparken bygges med større turbiner, som 8 MW i alternativ V3, vil dette
sannsynligvis medføre at lydnivået øker noe. Siden det ikke finnes 8 MW turbiner i dag, er
det heller ikke mulig å beregne støynivået ved bruk av denne typen turbin. Det forutsettes at
dersom 8 MW turbiner er tilgjengelige på utbyggingstidspunktet, så må det gjennomføres
støymålinger og utarbeidelse av støykotekart basert på disse målingene.
I forhold til anbefalte grenseverdier for stille områder vil det være noen friluftsområder av
lokal (Uksnøya) og regional betydning (Finnøya) som vil bli noe berørt av utbyggingen. For
alternativ V2 vil det kun være mindre områder helt vest på Harøy som er berørt av
vindparken i støysammenheng. For alternativ V3 vil området som er berørt være noe større
enn for alternativ V1 og V2.
Det er hvert å legge merke til at inne på land vil støy fra vindturbinene i stor grad bli maskert
av vindsus og naturlige lyder fra naturen når vindstyrken overstiger 8 m/s. Dette inntreffer i
snitt for 194 dager av året for dette området. I tillegg vil støy fra bølger som bryter mot
grunner og land bidra til å øke bakgrunnsstøyen i området.
Monteringen av selve vindturbinene vil foregå i stor avstand til nærmeste boliger og vil ikke
medføre at gjeldende grenseverdier overstiges.
På land vil anleggsarbeidene sannsynligvis foregå på to aktuelle områder for utskiping av
vindturbiner og produksjon/utskipning av fundamenter: Flatholmen i Ålesund kommune og
Gjøsund i Giske kommune. Begge områdene er regulert til industriformål og vil være
underlagt støykrav ved den enkelte havn. Det forutsettes at utbyggingen av Havsul I inngår i
kapasiteten ved de to havnene.
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

V1

78 stk. 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Liten negativ
konsekvens (-)

V2

117 stk. 3 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Liten negativ
konsekvens (-)

V3

44 stk. 8 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ukjent

Avbøtende tiltak
Lydforholdene i området er i stor grad bestemt av valgt beliggenhet og valg av type
vindturbin. Ved å bruke mindre kraftige vindturbiner som et avbøtende tiltak vil lydnivået
reduseres med 3 dB. Dette gjelder ved bruk av 3 MW turbiner som i alternativ V2.
I bygge- og anleggsfasen så vel som i driftsfasen vil det være behov for god informasjon til
berørte naboer. Dette vil ikke redusere selve lydnivået men det vil kunne forebygge
støykonflikter og gi et mer positivt forhold mellom utbyggere og berørte beboere.
Oppfølgende undersøkelser
Det bør foretas nye støyberegninger når det er bestemt hvilken type turbin det er som skal
brukes. Dette bør gjøres dersom det velges en turbin men en annen størrelse enn 4,5 MW
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eller at man senere får kunnskap om lydemisjon fra valgt turbin og denne avviker fra
underlagsdata som er brukt for beregninger utført i denne konsekvensutredningen.
Det bør også foretas undersøkelser med lydmålinger av bakgrunnsstøyen i området. Dette
gjelder for de områdene der boligene er mest eksponert for støy. Målingene må ta sikte på å
kartlegge bakgrunnsstøyen for forskjellige vindhastigheter og burde også inkludere støy fra
bølger som bryter mot land.
I forhold til støy fra bygge- og anleggsaktiviteter må det påses at anbefalte grenseverdier gitt
i T-1442 overholdes. Her kan det utføres mer nøyaktige vurderinger når mer informasjon om
gjennomføring av bygge- og anleggsaktivitetene foreligger. Dette må også følges opp med
entreprenører og inkluderes som en forutsetning i kontrakter.
7.8

Forurensning og avfall

Innledning
Det kreves vanligvis ikke egen søknad etter forurensningsloven for etablering av
vindkraftanlegg, med mindre utbyggingen vil medføre vesentlige støybelastninger i bebodde
områder (se kapittel 7.7). Statens Forurensingstilsyn er ansvarlig myndighet i spørsmål
vedrørende forurensing til vann og luft. Fylkesmannens miljøvernavdeling uttaler seg om
bl.a. forurensing og støyrelaterte spørsmål under høringen/behandlingen av konsekvensutredningen.
Områdebeskrivelse
Området hvor vindparken er planlagt ligger på en åpen og eksponert del av norskekysten, og
er dermed representativt for kystvann som grenser ut mot Nordsjøen. Det finnes ingen
nevneverdig forurensing i dette området per i dag. Olje- og gassutvinning foregår på god
avstand fra planområdet og har aldri ført til alvorlig forurensing i dette området. Derfor er den
eneste reelle kilden til forurensing i dette området utslipp fra forbipasserende skip. Hittil har
det ikke blitt sporet opp betydelige utslipp fra skipsfarten som har påvirket selve planområdet
for Havsul I i nyere tid.
Konsekvenser i anleggs-, drifts- og nedleggelsesfasen
Faren for forurensinger kan knyttes opp mot flere ulike aktiviteter i anleggs- og driftsfasen,
samt i forbindelse med nedleggelse av vindparken. For Havsul I er det bare det marine
miljøet som står i fare for negativ påvirkning grunnet forurensing/oljespill.
Anleggsfasen
Det er i denne fasen at faren for forurensing av det marine miljøet er størst , selv om den
også da regnes som svært liten. Siden det ikke er blitt bygget offshore vindparker i Norge før,
er vurderingene gjort på grunnlag av erfaringer fra andre offshore og onshore vindparker.
Utredninger i forbindelse med bygging av vindparkene i Nystedt og Horns Rev i Danmark
viser at forurensningsfaren hovedsakelig knytter seg til bruk av tilsetningsstoffer i betongen,
påsprøytet membran for herding (”curing”) etter endt støpeprosess, samt
overflatebehandlingen av forskalingen og av den ferdigstøpte betongen.
Ved bruk av monopeler vil det foregå noe betongstøping under vann, i det monopelen vil bli
støpt fast til fjellet. Det vil da bli brukt betongblandinger som i liten grad blander seg med
vannmassene. I denne prosessen vil det ikke være behov for overflatebehandling eller
herdingsmembran, noe som reduserer forurensingsfaren betydelig. Når det gjelder
gravitasjonsfundamentene, så vil de bli ferdigstøpt på land og fraktet ut til parken. Disse
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fundamentene vil bli plassert på en såle av stein, og det vil ikke være behov for bruk av
betong eller kjemikalier for herding eller overflatebehandling ute til sjøs (dette vil bli gjort inne
på land). Bruken av denne typen kjemikalier vil altså primært skje under kontrollerte former
på produksjonsstedet.
Opp på betongfundamentene monterer man deretter selve ståltårnet, turbin og generator.
Disse komponentene er som regel overflatebehandlet grundig før ankomst til selve
vindparkområdet. Overflatebehandlingen vil foregå på land under kontrollert forhold, og
forurensningsfaren er derfor svært liten. Montering av slike ståltårn i seg selv fører ikke til
bruk av miljøgifter eller forurensende stoffer. Montering av turbin og rotor innebærer en viss
fare for ulykker, hvor olje kan lekke ut, men av naturlige grunner vil alle involverte anstrenge
seg til å unngå skader på disse komponentene. Montering foregår ved hjelp av store
kranskip som også kan bli utsatt for uhell, med i verste fall utslipp av bunkersolje eller diesel
som konsekvens. Det er viktig å merke seg at det aller meste av byggevirksomheten til sjøs
skal foregå utenom høst og vintersesongen (med storm og høye bølger), slik at faren for
havari eller alvorlige ulykker er liten.
Det aller meste av produksjon og montering av turbiner, betong- og stålkomponenter (inkl.
korrosjonsbeskyttelse) vil som sagt skje på land. Denne virksomheten vil bli begrenset til
godkjente industriområder, og underlagt normale forskrifter for industri- og byggevirksomhet
på land. Entreprenøren må fremlegge planer for avfallshåndtering for godkjenning, samt
følge alle HMS forskrifter som gjelder for industrianlegg på land. Dette inkluderer bl.a.
sortering av avfall, forskriftsmessig transport og overlevering til godkjente mottak av farlig
restavfall osv.
En oversikt over type og mengder avfall under bygging av vindparken vises i Tabell 5. Det
understrekes at disse tallene kan variere mye avhengig av hvilken type fundamenter som
velges, størrelse og antall turbiner, valg av entreprenør og leverandør osv. Tallene i siste
kolonne er derfor å betrakte som veiledende, og vil bli bedre dokumentert i avfallsplanen som
vil bli utarbeidet etter at kontraktene er inngått.
Tabell 5: Oversikt over typer avfall og avfallshåndtering under byggeperioden til Havsul I.
Avfalls type

Komponenter

Disponering

Anslått mengder
på Havsul I

Farlig avfall

Olje og kjemikalierester

Leveres til godkjent
mottak på land

5 tonn

Plastemballasjer

Plastemballasjer fra
rotorvinger, maling og
bygningsmaterialer

Sorteres og leveres til
godkjent mottak for plast

25 tonn

Treverk

Avkapp, paller og trekasser,
kabeltromler (dersom
leverandøren ikke har
returordning).

Treverk flises og leveres
for forbrenning i
energiverk eller til
kompostering

150 - 200 tonn

Papp og papir

Innpakning

Leveres til gjenvinning

1,5 tonn

Entreprenører vil bli pålagt full opprydding av alle anleggsarealer når produksjon av
fundamenter og montering av turbiner er avsluttet.
Støyforurensning i anleggsfasen omtales separat (kapittel 7.7).
Driftsfasen
Med unntak av støy, som er rapportert separat, er det svært liten risiko for forurensing av det
marine miljøet i driftsfasen. I turbinene vil det bli benyttet miljøolje som er laget av planteoljer.
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Hver turbin inneholder ca 2 tonn miljøolje, og totalt vil turbinene på Havsul I inneholde ca 160
tonn olje av denne typen. Denne typen olje er 99% nedbrytbar i naturen, og eventuelle
lekkasjer representerer ingen forurensningsrisiko. På transformatorstasjonene vil det bli brukt
mineralolje, og hver transformator vil inneholde ca 55 tonn olje. Denne oljen representerer en
noe større forurensningsrisiko, men det vil bli montert oljefilter og oppsamlingstank for sikker
håndtering av oljen. Det er derfor svært liten risiko forbundet med bruken av mineralolje i
transformatorene.
Transporten av olje til/fra turbiner og transformatorstasjoner vil kun skje i perioder med rolig
sjø, noe som reduserer faren for forurensning (uhellsutslipp) i betydelig grad. På grunn av
områdets beskaffenhet regnes det som svært usannsynlig at eventuelle lekkasjer eller spill
av olje eller andre kjemikalier fra turbinene vil ha noe mer en svært lokal skadelig effekt på
det marine miljøet. De store bølgene som erfares i vindparkområdet, tidevannstrømmer og
den nordgående havstrømmen vil alle bidra til en rask fortynning av et eventuelt kjemikalieeller oljespill. En sammenligning med risiko for lignende spill fra andre aktiviteter i skipsfart
(for eks. tømming av ballastvann) og offshore virksomhet tilsier at konsekvenser av et
eventuelt spill av biologisk nedbrytbare stoffer fra en eller flere vindturbiner vil være helt
marginale.
Strømkablene som skal brukes både innenfor vindparken (internnettet) og for
strømoverføring til land er begge av PEX-typen. Denne typen inneholder ikke olje. Selv
under en eventuell hekting som skader kabelen, eller i verste fall medfører kabelkutt, vil det
ikke oppstå lekkasje av farlige stoffer.
Transformatorplattformen vil forøvrig bli utstyrt med sanitæranlegg og midlertidig
oppsamlingsplass/lager for avfall. Alt avfall som ikke er biologisk nedbrytbart vil bli fraktet til
land for sortering, gjenvinning/deponering i godkjente landbaserte deponier. I driftsfasen er
det snakk om relativt små mengder avfall i forhold til genererte mengder i anleggsperioden.
Vi kan ikke se at det er behov å treffe noe spesielt tiltak mot forurensing under driftsfasen,
eller ha større beredskap for begrensinger av en eventuell lekkasje.
Nedleggelsesfasen
Turbiner og ståltårn vil bli demontert og fjernet totalt. Stål vil sannsynligvis bli delt opp og gå
til resirkulering som skrap. Glassfiber fra rotorbladene og en del andre spesielle
komponenter i selve turbinene vil bli levert til godkjente deponier eller gjenvinningsanlegg
etter dagens forskrifter for behandling av farlig industriavfall.
Det forutsettes at girolje i turbinene vil bli behandlet som spesialavfall, dvs. samlet inn og
levert til mottak.
Betongfundamentene vil bli fjernet ved en nedleggelse av vindparken. Metode for fjerning vil
bli avgjort i samråd med lokale og regionale myndigheter. Betongdeler som eventuelt blir
liggende igjen på sjøbunnen vil allerede ha hatt kontakt med vann i over 25 år og
representerer ingen fare for forurensing.
Med unntak av faren for eventuelle uhellsutslipp fra kranbåter og lignende, som forøvrig er
vurdert å være svært liten, anses det ikke for å være noe fare for forurensing av det marine
miljøet som resultat av nedleggingsfasen av prosjektet.
En samlet vurdering av konsekvensene av avfall fra bygging og drift av vindparkene er vist i
tabellen nedenfor. Forutsatt at avfall håndteres av entreprenører etter forskrifter og forhånds
godkjente avfallsplaner, vil konsekvensene være ubetydelige i driftsfasen på grunn av de
små mengder som produseres. Under anleggsfasen er mengdene betydelige, og
konsekvensene vurderes som liten negativ for alle alternativer.
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Tabellen under oppsummerer konsekvensene av en utbygging:
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen
Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V1

78 stk. 4,5 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

V2

117 stk. 3 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V3

44 stk. 8 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Avbøtende tiltak
For å redusere konsekvensene av avfall som genereres i anleggs- og driftsfase bør det utarbeides en enkel avfallsplan som legger til rette for forsvarlig og sikker avfallshåndtering. De
enkelte avfallstyper sorteres, slik at ressursene utnyttes og behandlingskostnadene reduseres. Avfallsplanen legges til grunn ved inngåelse av kontrakt med de ulike entreprenører.
Alle kjemikalier og tilsettingsstoffer som skal brukes i bygging og montasje av
betongfundamenter må godkjennes på forhånd, og alle anbudsdokumenter og kontrakter bør
inneholde en spesifikasjon av hvilke grupper stoffer som skal tillates brukt for hvert formål.
Effektiv kontroll i bruken av slike stoffer vil dermed bortimot eliminere faren for forurensing av
det marine miljøet med ikke-nedbrytbare miljøgifter.
Det anses at faren for forurensing til luft er ubetydelig og vi kan ikke se at det er behov for å
iverksette spesielle tiltak i så henseende.
Oppfølgende undersøkelser
Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.
7.9

Skyggekast og refleksblink

Innledning
Skyggekast oppstår når rotoren på vindturbinen står mellom observatøren og solen. Rotoren
vil i slike tilfeller sveipe foran solen, noe som medfører at en bevegelig skygge projiseres mot
betraktningsstedet. Skyggeomfanget avhenger først og fremst av i hvilken retning og
posisjon vindturbinene står i forhold til betraktningsstedet, avstand og relativ
terrengplassering mellom vindturbin og betraktningsstedet, størrelsen på vindturbinenes
rotor, samt til en viss grad også vindturbinenes høyde. Skyggekast er hovedsakelig et
problem der landbaserte vindparker ligger i nærheten av bebyggelse. For offshore vindparker
som ligger i god avstand til bebyggelse er skyggekast normalt et helt marginalt problem.
Ettersom høyden på solbanen over horisonten varierer gjennom året, vil solen passere bak
en skyggekastende vindturbin i en avgrenset periode. Hvor lang denne perioden er, og når
den opptrer, kan beregnes. I Norge har vi i dag ingen fastsatte regler for hva som er
akseptabel skyggekastbelastning, men i Danmark benyttes en grense på 10 timer pr år. Når
omfanget skal vurderes må det også tas hensyn til når på dagen og året fenomenet opptrer.
Konsekvenser i driftsfasen
Figur 38 viser beregnede skyggetimer pr år innenfor nærområdet til Havsul I. Beregningene
viser at ingen boliger eller fritidsbebyggelse blir berørt av skyggekast. Enkelte holmer og
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skjær i den ytre skjærgården utenfor Harøya blir noe berørt, men det er ingen bebyggelse i
dette området. Skyggekast vil selvsagt være merkbart for de som ferdes ute i vindparken,
men dette vurderes ikke som noe stort problem.

Figur 38: Isoskyggekart. Antall skyggetimer pr år, beregnet i WindPro.
Rotorbladene må ha en glatt overflate for å produsere optimalt og for å avvise smuss. De
blanke rotorbladene kan gi blink når sollyset reflekteres. Slike refleksblink vil kunne
observeres i nærområdet til vindparken, men dette oppleves sjelden som noe problem.
Tabellen under oppsummerer konsekvensene av en utbygging:
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

V1

78 stk. 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V2

117 stk. 3 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V3

44 stk. 8 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Avbøtende tiltak
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak med tanke på skyggekast og refleksblink.
Oppfølgende undersøkelser
Det vil ikke være behov for oppfølgende undersøkelser.
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Ising / iskast

Innledning
I mange områder vil kombinasjonen lav temperatur, høy luftfuktighet og sterk vind kunne
medføre isdannelse på vindturbinens rotor. En slik isdannelse er uønsket fordi den medfører
lavere energiproduksjon og økt risiko med tanke på ferdsel i området.
Områdebeskrivelse
Havsul I er som tidligere nevnt lokalisert offshore i et område med oseanisk klima, dvs. at
vinteren er relativt mild og sommeren relativt kjølig. Tabellen under viser temperaturen i
området gjennom året. Den viser at månedsmiddeltemperaturen i vintermånedene ligger i
intervallet +2,2 til +3,3 oC. Global oppvarming i årene som kommer vil sannsynligvis bidra til
å høyne vintertemperaturen ytterligere.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Basert på erfaringer fra Sandøy Vindkraft AS vindturbiner på Harøya, ca 4-5 km fra
planområdet for Havsul I, og data fra Meteorologisk Institutt sine målestasjoner i områder (se
Tabell 6), kan man trygt konkludere med at ising er en svært lite relevant problemstilling i
dette området.
Tabell 6: Klimadata (månedsmiddeltemperatur) fra nærområdet til Havsul I. Kilde: Meteorologisk institutt.
Målestasjon

hoh

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

Sep

okt

nov

des

Snitt

Ona

11

2,8

2,6

3,2

4,7

8,0

10,4

12,3

13,1

11,0

8,8

5,7

3,5

7,2

Harøy

10

2,2

2,2

3,0

4,6

8,1

10,7

12,3

12,9

10,8

8,6

5,0

3,1

7,0

Ona

13

2,6

2,5

3,2

4,5

7,8

10,3

12,1

12,9

10,9

8,8

5,4

3,6

7,1

8

2,9

2,8

3,3

4,7

7,8

10,4

12,2

12,8

10,9

9,0

5,6

3,8

7,2

Ona - Husøy

Dersom ising mot formodning skulle oppstå i perioder med unormalt lave temperaturer, er
faren for uhell og personskader helt marginale pga at området ligger ute til havs og er svært
lite brukt som utfartsområde på vinterstid.
Avbøtende tiltak
Det er ikke behov for avbøtende tiltak med tanke på isdannelse og mulig iskast.
Oppfølgende undersøkelser
Det er ikke behov for oppfølgende undersøkelser på dette området.

7.11

Bunn-, sedimentasjons- og strømningsforhold

Innledning
Vurderingene er i stor grad basert på eksisterende informasjon, bl.a. undersøkelser utført av
Hydro i forbindelse med ilandføringen av gass fra Ormen Lange, samt data fra
Havforskningsinstituttet. Konsekvensvurderingene er i stor grad basert på modelleringer og
etterundersøkelser som er gjort i forbindelse med flere utenlandske offshore vindparker.
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Områdebeskrivelse
Vindparken er planlagt plassert på grunne områder 3-11 km utenfor kysten. Langs denne
kyststrekningen består sjøområdet av noen få holmer, grunne skjær og betydelige
gruntvannsområder. Innimellom er det dypere trau/daler med over 100 meters dyp, og disse
står i forbindelse med de dypere områdene i havet utenfor.
Det er gjort en innledende studie av bunnforholdene i området (Christensen, Rise & Bøe,
2005), og der konkluderes det med at deler av området består av bart fjell uten
overdekkende løsmasser. Dette dreier seg primært om grunne områder med dybder fra 0 til
30 m. Under dette nivået er det flere dype trau/forsenkninger med en del løsmasser.
Når det gjelder bølgepåvirkningen, så er dette et svært eksponert område der NordAtlanteren står rett på. Havdønninger med lange og store bølger dominerer i perioder når det
ellers er lite vindgenererte bølger. De høyeste bølgene får en imidlertid i perioder med mye
vind. Det er sannsynlig at signifikante bølgehøyder årlig vil forekomme med godt over 10
meter i forbindelse med sterk vind i sjøområdene inn mot de aktuelle kyststrekningene. Idet
bølgene kommer inn over grunnere områder vil bølgelengden reduseres og bølgetoppene
blir enda høyere og krappere, før bølgene til slutt bryter. De største bølgehøydene kan her
være mye høyere enn signifikant bølgehøyde, som er definert som middelverdien av den
tredjedelen av bølgene som er høyest i en periode på 20 minutter.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Det vil kunne oppstå små endringer i bølgeforholdene både innenfor og i le av parken. For
langfrekvente havdønninger, som kommer inn fra Norskehavet, vil fundamentene bli blant de
første obstruksjoner for bølgedannelsen inn mot land. Bølgene brytes og endrer både retning
og periode rundt hvert fundament, og de dempes umiddelbart i le for hvert fundament. Dette
lager et nettverksmønster med stående og møtende bølger som resulterer i en liten økning
av bølgehøyden lokalt, og krappere bølger som kommer fra forskjellige retninger. Sjøen kan
derfor virke mer urolig i perioder med dønninger men lite vind, selv om bølgeenergien avtar
raskere for hver passering av et fundament.
En studie utført av ABP Mer (2002) viser resultatene fra modellering av bølger i en lignende
offshore vindpark. Denne studien viser hvordan bølgene endrer høyde i form av skyggelagte
diagrammer (Figur 39 og Figur 40). Man ser at endringene i bølgehøyde er moderate.
Dessuten er denne modellering utført i en idealisert situasjon med flat bunn. Bunntopografien
innenfor planområdet for Havsul I er såpass varierende, også på utsiden av parken, at man
allerede i dag (før fundamentene er bygget) opplever mye urolig sjø på grunn av
bølgerefraksjoner og brytninger. Forandringer i bølgemiljøet som følge av en bygging av
Havsul I er sannsynligvis enda mindre enn det som fremkommer av Figur 39 og Figur 40, og
muligens knapt merkbare for andre enn de mest lokalkjente fiskerne.
På grunn av de moderate dybder, stor bølgepåvirkning og generelt store vannutskifting, vil
vannmassene i de aktuelle dybdene være relativt godt blandet vertikalt. Etablering av
fundamenter i sjøen på disse dybder vil derfor ikke påvirke sjiktningsforhold eller
hydrologiske forhold forøvrig.
Vindturbinene vil ha en vinddempende effekt i selve parkområdet. Ved tilsvarende danske
offshore vindparker er det anslått at bølgehøyden i le av parken vil bli redusert med mindre
enn 3,5 %, slik at de kystnære bølger og også vannstrømhastigheter i praksis er upåvirket av
installasjonene (ELSAMPROSJEKTET 2000).
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gjennomsnittsperiode på 5s. Bølgene kommer
inn fra venstre (fra ABP Mer 2002).
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Figur 40: Modellerte reduksjoner i bølgehøyde i en typisk
vindpark for en innkommende signifikant bølgehøyde på 1m
med en gjennomsnittsperiode på 6,5s. Bølgene kommer inn
fra venstre (fra ABP Mer 2002).

Figur 41: Modellert vannstrøm og sedimenterosjon rundt en rund pele på sedimentbunn.
Vannstrøm fra venstre mot høyre (fra ABP Mer 2002).
De fleste offshore vindturbiner bygd hittil er fundamentert på løsbunn, og det finnes derfor en
god del erfaring fra disse. Et typisk erosjonsmønster vises i Figur 41, hvor den dominerende
strømretning fører til en dypere utgraving i le av fundamentet enn i forkant. Effekten er bare
lokalt, med tilnærmet uendrede bunnforhold så lite som ca 20 m bak hvert fundament. Dette
kan være litt lengre for gravitasjonsfundamenttypen, men her vil det bli foretatt
erosjonsbeskyttende tiltak som plastring med grov stein rundt hvert fundament. Siden de
fleste vindturbinene vil bli plasser i områder med dybder fra 4 til 30 m, hvor det stort sett er
fast fjell, vil det med andre ord være svært begrensede arealer som blir berørt av denne
typen erosjon.
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Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen
Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Avbøtende tiltak
Rundt alle fundamenter vil det bli lagt et lag av grov stein. Dette vil hindre erosjon rundt selve
fundamentet. Det vil ikke være behov for ytterligere avbøtende tiltak.
Oppfølgende undersøkelser
Mer detaljert kartlegging av bunnforholdene vil bli gjennomført i oktober 2005 og februar
2006. Denne undersøkelsen vil avdekke bunntopografi, samt omfanget av berggrunn og
løsmasser rundt hver enkelt vindturbin. Undersøkelser utover dette anses ikke som
nødvendig.
7.12

Friluftsliv og reiseliv

Innledning
Denne utredningen baserer seg på bl.a. følgende kilder:
9 Spørreundersøkelse på Atlanterhavsvegen sommeren 2005 (525 respondenter).
9 Kontakt med lokale og regionale myndigheter, reiselivsaktører, destinasjonsselskaper,
jeger og fiskeforeninger, dykkerklubber m.m.
9 Utenlandske undersøkelser på effekten av vindkraft på reiselivet.
9 Kontakt med reiselivsaktører på Smøla
9 Befaring i Sandøy og Haram kommuner
9 Fotomontasjer, synlighetskart, støykart m.m.
Informasjonsmengden og datakvaliteten anses som god.
Områdebeskrivelse / verdivurdering
Sandøy og Haram kommuner er små kommuner i reiselivssammenheng, både med tanke på
antall sysselsatte og genererte inntekter.
Det visuelle influensområdet for Havsul I, her satt til 15 km ut fra selve vindparken, har
relativt store naturgitte opplevelseskvaliteter hvor nærkontakten til storhavet er det mest
dramatiske og iøynefallende. Menneskets flittige bruk av området over lang tid, ofte
karakterisert ved en intim tilpasning til de sterke naturkreftene, har skapt, og skaper
fremdeles, et tydelig kulturlandskap.
Et fåtall middels store og flere små reiselivsaktører innenfor influensområdet tilrettelegger for
opplevelse og bruk. Fjord 1 frakter turistene ut til influensområdet fra Haram og Aukra.
Hurtigruten og cruisetrafikken går stort sett på innsida av influensområdet, i en avstand av ca
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10-17 km, og har således liten betydning for reiselivet i dette området. Finnøy Havstuer på
Harøya og Ona Havstuer på Ona er de største aktørene i området innenfor reiseliv. Det
finnes i tillegg enkelte mindre aktører, og da primært overnattingssteder, både på
Haramsøya, Flemsøya, Fjørtofta, Harøya, Finnøya, Sandøya og Ona. Enkelte av disse tilbyr
organiserte aktiviteter som havfiske, dykking, ridning eller leier ut båter til folk som ønsker å
fiske, men omfanget av denne typen tjenester er lavt i dette området sammenlignet med for
eksempel området langs Atlanterhavsvegen (Havsul IV). Reiselivet innenfor influensområdet
er med andre ord hovedsakelig naturbasert. Virksomheter i kommunene forøvrig dekker opp
andre servicefunksjoner mht informasjon, kulturattraksjoner og ordinære forbruksvarer.
De fleste som tar seg ut til Sandøy kommune kommer med ferge fra Aukra eller Haram.
Disse fergene har en økning på henholdsvis 215 % (Haram) og 75 % (Aukra) i
persontrafikken i de tre sommermånedene sammenlignet med snittet for vintermånedene.
Influensområdet har altså en god del tilreisende, både norske og utenlandske turister, selv
om tilstrømningen ikke kan sammenlignes med de mest kjente destinasjonene i Møre og
Romsdal (Ålesund, Gerianger, Atlanterhavsvegen m.fl.). De fleste er dagsbesøkende på
gjennomfart, men også et betydelig antall tilreisende leier seg inn for flere dager for sjøfiske
og annet båtliv. Områdenes som betjenes av Fjord1 sine fergeruter (Harøya, Finnøya, Ona
m.fl.) har god tilgjengelighet gjennom hele året, mens de mindre øyene uten fergeforbindelse
er mer isolerte på vinterstid, når været ofte er dårlig.
Verdien av området totalt sett med tanke på friluftsliv og reiseliv er vurdert som middels både
på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ona er vurdert som den viktigste enkeltlokaliteten (stor
verdi).
Vedlegg 5 viser friluftsområder og reiselivsaktører i influensområdet, mens Vedlegg 6 viser
inngrepsfrie naturområder.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Konsekvensene av en utbygging er i første rekke knyttet til den visuelle påvirkningen på
kystlandskapet. Utbyggingen er av et slikt omfang at vindturbinene vil være godt synlige i en
rekke friluftslivsområder både til sjøs og på land. I tillegg vil arealbeslag, støy og skyggekast
gjøre seg gjeldende innenfor vindparkens nærområde, et område som for øvrig er lite brukt til
friluftsliv med unntak av noe fiske og seljakt. Med unntak av Finnøy Havstuer er det ingen
kommersielle reiselivsaktører som opererer innenfor vindparkens planområde. Det vil ikke bli
restriksjoner på ferdsel eller fiske innenfor vindparken. Jakt må utøves med forsiktighet (mot
sikker bakgrunn), slik at man unngår skader på vindturbinene.
Ser man på vindturbinenes visuelle effekt på landskapet, så er det en gjennomgående
divergens i holdningen til vindturbiner blant både fastboende og tilreisende.
Spørreundersøkelsen blant turistene på Atlanterhavsvegen i 2005 gir blant annet
indikasjoner på at holdninger til vindturbiner skapes gjennom erfaring og oppfatning av
vindkraft som energiproduksjonsform. Respondentene til spørreundersøkelsen delte seg i
spørsmålet om hvordan vindturbinene påvirker landskapsopplevelsen til den enkelte. 26 %
svarte at vindturbiner påvirker opplevelsen av landskapet i noe eller svært positiv grad, mens
42 % svarte at vindturbinene påvirker opplevelsen av landskapet i noe eller svært negativ
grad. Hele 32 % svarte at vindturbiner ikke påvirker deres opplevelse av landskapet. Det er
med andre ord mye som tyder på at vindturbiner ikke oppleves så ensidig negativt av
turistene som reiselivsnæringen har lagt til grunn for sine vurderinger.
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Spm 9: Påvirker vindmøllene din opplevelse av landskapet?

Spm 5: Synes du at vindmøller er pene eller stygge?
100 %

Vet ikke
Meget stygge
Ganske stygge
Ganske pene
Meget pene

90 %
80 %
70 %
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Noe positiv grad
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Ja, hvis de
erstatter
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alternativer

Nei, ikke i det hele
tatt

Vet ikke

0%
Svært vanlig

Vanlig

Sjelden

Finnes ikke

Hvor vanlig er vindmøller der du bor?

Synes du at vindmøller er en fremtidsrettet form for energiproduksjon

Spm 12: Hva synes du er den beste løsningen for å ivareta landskap og
naturmiljø ved vindkraftutbygging: Mange små vindparker spredt over et
stort område, eller få store vindparker konsentrert til et fåtall områder?

Ingen forskjell
21 %

Mange små
22 %

Spm 10: Hvor bekymret er du for hvordan norskekysten vil se ut som reisemål
dersom det blir en omfattende utbygging av vindkraft?

Ikke bekymret i det
hele tatt
17 %

Lite bekymret
28 %

Meget bekymret
16 %

Noe bekymret
39 %

Få store
57 %

Spm 13: Vil bygging av vindmøller medføre endringer i din
bruk av denne regionen som reisemål?

Økt bruk
5%

Ingen endring
68 %

Spm 14: Dersom det ble bygd et lite opplevelsessenter for vindkraft i denne
regionen, ville du da hatt interesse av å besøke det?

Redusert bruk
20 %

Slutter å bruke
området
7%

Vet ikke
22 %

Nei
22 %

Ja
56 %

Figur 42: Turistenes holdninger til en vindpark (Havsul IV) utenfor Eide og Averøy.
Resultatene vurderes som svært relevante også i forhold til Havsul I.
Selv om 42 % av deltakerne i undersøkelsen var av den oppfatning at bygging av vindparken
vil ha negative effekter på kystlandskapet, svarte hele 68 % at en eventuell realisering av
planene ikke vil medføre endringer i deres bruk av området som turmål/destinasjon. 20 %
svarte at de vil bruke området mindre, mens kun 7 % sa at de ville slutte å bruke området. I
tillegg sa 5 % at de ville øke sin bruk av området etter en utbygging. Det er imidlertid også
viktig å merke seg at 55 % av de spurte var noe eller svært bekymret for hvordan kysten
kommer til å fremstå som reisemål ved en storstilt utbygging av vindkraft. Dette indikerer at
de kortsiktige effektene av enkeltstående vindkraftanlegg er relativt små, men at
konsekvensene for reiselivsnæringen på sikt kan bli store dersom alle de eksisterende
vindkraftplanene langs kysten blir realisert. Dette synet ble også bekreftet i undersøkelsen
som Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) avd. Møre og Romsdal gjennomførte i nært
samarbeid med destinasjonsselskapene i området. Denne undersøkelsen konkluderer med
følgende "Videre avdekkes at utstrakt vindmølleutbygging på mørekysten kan få alvorlige
konsekvenser for Møre og Romsdals attraktivitet som reisemål. Forsiktig utbygging ser
derimot ikke ut til å ha konsekvenser for reiselivet".
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Mangelen på oppfølgende undersøkelser av eksisterende norske vindparker gjør at det er en
del usikkerheter knyttet til hva den faktiske effekten på reiselivsnæringen vil bli ved en
utbygging. Basert på spørreundersøkelsen som ble gjennomført på Atlanterhavsvegen, og
erfaringene fra Statkrafts vindpark på Smøla, er det imidlertid relativt klare indikasjoner på at
tilstrømningen av turister til området på kort sikt ikke vil bli vesentlig negativt påvirket av en
utbygging. Dette tilsier at de økonomiske konsekvensene for reiselivsnæringen på kort sikt
blir relativt små. Når det gjelder de langsiktige konsekvensene, så er det mer grunn til
bekymring. De nevnte undersøkelsene indikerer tydelig at folk er bekymret for kysten som
reisemål ved en storstilt utbygging av vindkraft, og at områdets attraktivitet kan bli vesentlig
redusert. Dette vil på sikt kunne føre til negative konsekvenser for reiselivsnæringen langs
kysten generelt, og da også i Sandøy og Haram.
At den kortsiktige effekten av vindparker på lokalt reiseliv ofte er liten, bekreftes i flere
internasjonale studier (blant annet i Danmark, England, Tyskland, Skottland og Australia). En
studie gjennomført i Skottland (MORI Scotland, 2002), som er det landet som kanskje er
mest likt Norge, viste at utbyggingen av vindkraft i Argyll hadde svært liten effekt på
turistenes bruk av området. 91 % av de spurte i denne undersøkelsen sa at utbyggingen ikke
hadde noen effekt på deres planer eller ønsker om å besøke området i fremtiden. I enkelte
andre områder, bl.a. Kentish Flats i England og Esperance i Australia (AusWEA, 2004), ser
man også eksempler på at vindparker har blitt populære attraksjoner i seg selv. Heller ikke i
Friesland (Tyskland) og Danmark, to områder/land med svært høy tetthet av vindturbiner, har
man observert noen nedgang i turisttilstrømningen. Det må imidlertid legges til at det knytter
seg store usikkerheter til i hvilken grad resultatene fra disse utenlandske undersøkelsene
kan overføres til norske forhold. Norsk reiseliv er i større grad naturbasert, og turistene som
kommer til Norge kommer primært på grunn av de åpenbare kvalitetene knyttet til natur og
landskap.
Et annet aspekt som bør nevnes, er at avbøtende tiltak i form av en etablering av et
informasjonssenter for vindkraft vil kunne bidra til å tiltrekke seg et nytt segment av
tilreisende, eller en dreining bort fra et rent naturbasert til et mer teknologisk basert reiseliv i
området. Dersom reiselivsnæringen klarer å trekke til seg nye brukere av området, og
eventuelt også klarer å holde de i området over lengre tid enn i dag, vil dette kunne redusere
den rent økonomiske effekten av en utbygging for reiselivsnæringen i denne regionen
ytterligere. Konsekvensene for reiselivet vil med andre ord også avhenge av i hvilken grad
den lokale reiselivsnæringen klarer å tilpasse seg en situasjon med en vindpark i
nærområdet, og eventuelt ser mulighetene og ikke bare problemene.
Oppsummering
I den grad man skal forsøke å konkludere på område som det knytter seg så mange
usikkerheter til, så må det bli at det er klare indikasjoner på at friluftslivet og friluftsområdene
i Sandøy og Haram på kort sikt vil bli mer berørt av en utbygging enn de kommersielle
reiselivsaktørene. Et mulig unntak gjelder aktører som har vindparkområdet som et sentralt
område for deres aktiviteter (havfiske, dykking og lignende), noe som primært gjelder Finnøy
Havstuer.
Det er imidlertid viktig i denne sammenheng å presisere at selv om det er flere faktorer som
tilsier at den kortsiktige effekten på reiselivet av en enkeltstående utbygging er relativt liten,
så kan det ikke utelukkes at den kumulative effekten av at det bygges ut et stort antall
vindparker langs kysten vil kunne gi negative konsekvenser for reiselivsnæringen på lang
sikt.
De langsiktige konsekvensene for reiselivet i Sandøy og Haram vil med andre ord
sannsynligvis avhenge av bl.a.:
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9 Hvor mange vindkraftkonsesjoner myndighetene tildeler i årene som kommer (langs hele
kysten), eller sagt på en annen måte: Hvor store de kumulative effektene blir.
9 I hvilken grad reiselivsbedriftene i området klarer å tilpasse seg de endringene som en
eventuell utbygging medfører. Ut fra erfaringer fra vindparker i utlandet, er det ingen tvil
om at en utbygging ikke bare innebærer problemer for reiselivet, men også muligheter.
9 Hvordan folks holdninger til vindkraft endrer seg over tid, både blant nordmenn og utlendinger. I en tid der effektene av global oppvarming blir stadig mer synlige, er det trolig at
synet på fornybare energikilder som vind- og vannkraft vil bli enda mer positivt enn det er
i dag. En rekke undersøkelser tilsier at positive holdninger til vindkraft som energikilde gir
større aksept for konsekvensene som en utbygging medfører. Dette kan igjen bidra til å
redusere effektene på reiselivet.
Det er med andre ord mye som tilsier at det er myndighetene, gjennom deres tildeling av
konsesjoner, som vil ha det avgjørende ordet med tanke på de langsiktige konsekvensene
for reiselivet langs kysten.
Tabellen under oppsummerer forventede konsekvenser av en utbygging for friluftslivet i
området. På grunn av svært mange usikkerheter, både på kort sikt og lang sikt, har vi ikke
funnet det faglig forsvarlig å lage en tilsvarende tabell for reiselivet.
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering (kun for friluftsliv)
Anleggsfasen

Driftsfasen

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten til middels
negativ konsekvens (-/--)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten til middels
negativ konsekvens (-/--)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten til middels
negativ konsekvens (-/--)

Avbøtende tiltak
Siden det i første rekke er de visuelle effektene på landskapet som har vært avgjørende for
den samlede konsekvensvurderingen, er det relativt lite man kan gjøre for å avbøte de
negative konsekvenser ved en utbygging. Under er det likevel foreslått enkelte tiltak som kan
ha en viss avbøtende effekt.


Bygging av et informasjons-/opplevelsessenter for vindkraft i Sandøy kommune bør
vurderes. Spørreundersøkelsen viste at det er relativt stort interesse for et slikt tiltak.
Senteret kan da også tilby generell turistinformasjon, informasjon om vindparken,
sightseeing ut til vindparkene, omvisning inne i en av vindturbinene osv.



Man bør holde mulighetene åpne for en justering / flytting av enkelte vindturbiner dersom
lokaliseringen er i åpenbar konflikt med viktige lokaliteter for dykking.

Oppfølgende undersøkelser
Det er lite erfaringsmateriale fra tilsvarende anlegg i Norge, og det vil være av stor verdi for
planlegging av framtidige onshore og offshore vindparker at det utvikles kunnskap om
virkningene av slike anlegg for friluftslivs-/reiselivsinteressene i et område. Dagens brukere
bør gis anledning til å uttrykke sine forventninger til anlegget før etablering og likeledes sine
reaksjoner etter en eventuell etablering. Disse uttalelsene bør følges opp med
feltregistreringer av faktisk bruk av området til friluftslivs-/reiselivsformål (form og intensitet)
før og etter en etablering.
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Fiskeri og havbruk

Innledning
Opplysningene som er presentert i dette kapitlet er fremskaffet fra nasjonale databaser og
ved direkte kontakt med forvaltning, næringsorganisasjoner, lokale aktører og de berørte
kommunene.

Figur 43: Taretrålingssoner og oppdrettsanlegg i nærområdet til Havsul I, II og IV.
Områdebeskrivelse og verdivurdering
Sjøområdene nordvest for Harøya i Sandøy kommune er grunne og meget produktive, og det
foregår en rekke kystfiskerier på og ved det aktuelle tiltaksområdet for Havsul I. Særlig
gjelder dette deler av snurrevadfiskeriene og linefisket, mens garn- og juksafisket skjer på
dypere områder. Det er også et omfattende fritidsfiske der teinefiske etter krabbe og hummer
skjer i de aktuelle områdene. Områdene inngår i sin helhet i taretrålingssonene, og er blant
de beste langs denne delen av kysten. Vindparkområdet har også betydelig potensiale for
seljakt, og det er mulig at også havbeite med kamskjell i fremtiden kan være aktuelt i de
delene av området der det er sandbunn.
Tråling etter reker skjer i de dypere områdene i fjordene, og omfatter ikke de aktuelle
områdene. Heller ikke tradisjonelle oppdrettslokaliteter for laks og marin fisk finnes innenfor
den planlagte vindparken, fordi disse lokalitetene ligger mindre eksponert til med betydelig
større dyp under anleggene. Oppdrett av blåskjell skjer også vanligvis på vesentlig mindre
eksponerte steder lenger innover i fjordene.
Områdene har samlet sett middels verdi med hensyn på fiskeri- og havbruksinteresser.
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Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
For de tradisjonelle fiskeriene vil det i anleggsfasen være særlig snurrevadfiskeriene på
grunnområdene, dels linefisket i de samme områdene og i mindre grad det lokale fritidsfisket
der også teinefiske etter krabbe og hummer inngår, som blir skadelidende på grunn av økt
aktivitet og eventuelle restriksjoner i bruk av områdene.
Oppdrettsaktivitet, både med hensyn på laks, marine arter og skjell, vil i liten eller ingen grad
bli berørt av de foreliggende planene. Det samme gjelder for reketråling, som i hovedsak
foregår på de dypere områdene utenfor planområdet for Havsul I.
Taretråling er den aktivitet som kommer i størst konflikt med de planlagte vindparkene. På
områdene med hardbunn (fast fjell) vil det ikke være mulig å fortsette med taretråling dersom
kablene legges oppå bunnen. Det vil da være stor risiko for at den over ett tonn tunge
taretrål-sleden vil henge seg fast i en kabel, ved alternativet med flest vindturbiner vil det
være vanskelig å orientere seg og foreta tråling i områdene mellom kabeltraseene. Dette
gjelder både i forbindelse med anleggsarbeidet og særlig i driftsfasen etterpå.
Taretråling skjer i områder som er grunnere enn 15-20 m. En beregning viser at kun 20,8 km
(av totalt 63,3) av 33 kV sjøkabler blir liggende på så grunt vann. Regner man med en
forbudssone på 75 m ut til hver side av sjøkabelen, vil et areal på 3,12 km2 bli underlagt
forbud mot taretråling. Dette utgjør kun 6,3 % av vindparkens totale areal. Hvor stor
prosentandel dette er av vindparkens produktive areal for stortare (dvs. områder med 0-20 m
dybde) er ukjent, men sannsynligvis noe mer.
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen
Liten negativ
konsekvens (-)

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Middels negativ
konsekvens (--)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Middels negativ
konsekvens (--)

Middels negativ
konsekvens (--)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Avbøtende tiltak
Det er aktuelle fundamenteringsløsningene for vindturbinene medfører ikke undervannssprengninger. Dette reduserer konfliktnivået, og innebærer at avbøtende tiltak knyttet til
etablering av fundamenter ikke anses som nødvendig. Nedspyling av kabler i sandbunn og
eventuell tildekking med grov stein på hardbunn vil kunne redusere konflikt med taretråling
bunn fiskerier.
For å redusere konflikten med taretråling spesielt, har en dessuten søkt i størst mulig grad å
legge sjøkablene i vindparken på dybder under 20 meter, og for Havsul I er det mulig å legge
2/3 av den totale kabellengden på 63,3 km (alternativ 1) på dypere områder enn det som er
lov å taretråle. Dermed blir det beslaglagte areal på 3,1 km², som til sammen utgjør 6,3% av
parkens samlete areal.
Danskene har ikke tillatt tråling av noe slag i deres offshore vindparker, selv om kablene der i
all hovedsak er spylt ned i bløtbunn. Dersom det likevel skal tillates tråling og annet
bunnfiskeri innen vindparkene, vil det bli etablert en 75 meters sikringssone på begge sider
av kablene, og det må dessuten foretas en nøyaktig inntegning av undervannskabel på
sjøkart.
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Oppfølgende undersøkelser
Det er ikke anført konkrete undersøkelser for temaet fiskeri- og havbruksnæringen.
7.14

Landbruk

Ingen landbruksinteresser blir berørt av vindparken, internt 33 kV nett eller offshore
trafostasjoner. Konsekvensene knyttet til jordkabel/kraftlinje på Aukra er omtalt i
konsesjonssøknaden for overføringslinjene.
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

7.15

Navigasjon og skipstrafikk

Innledning
Utredningen er basert på konsultasjoner med / intervjuer av lokale næringsutøvere og
interessegrupper, samt litteraturstudier. Skipsmanøversimulatoren ved Høgskolen i Ålesund
har dessuten vært svært viktig for ekspertevaluering av seilingsleder i nærheten av
turbinene.
Områdene hvor turbinene er tenkt plassert er et svært ureint og krevende farvann hvor det er
lite skipsfart. Områdets verdi med tanke på skipsfart er derfor vurdert som liten. Aktiviteten
begrenses til mindre fiskefartøy som seiler i en led gjennom parken. I tillegg foregår det en
del taretråling, hobbyfiske og rekreasjon innenfor planområdet for Havsul I. Flere fyr og lykter
har sektorer for å sikre seilasen i og i nærheten av parken.
Skipstrafikk
Figur 44 viser skipsledene og omtrentlige trafikktall. Det er ingen rutegående trafikk i
nærheten av området. Som det fremgår av Figur 44 er det flere leder som benyttes av
mindre fartøy som seiler ut/inn fra Fjørtoft, Harøy og Finnøy. De fleste av disse vil normalt
følge leden rett utenfor Skipsholmen Lykt og mellom de foreslåtte grupper av vindturbiner.
Trafikkmengden i disse ledene vil avhenge av sesong og værforhold, men som en indikasjon
er det snakk om i størrelsesorden noen få båter i uken. Som indikert på figuren vil trafikken
av store skip i dette område gå utenfor grunnlinjen. Spredningen i denne trafikken er stor, og
vil typisk ligge fra 1 – 12 nm utenfor grunnlinjen. Antall skipsbevegelser er stor, og avhengig
av hvor langt ut vi vurderer trafikken er det i størrelsesorden 500 – 1000 skip pr. måned.
Siden denne trafikken går utenfor grunnlinjen, vil den ikke komme i noen direkte konflikt med
vindparken.
Vindturbinene i seg selv vil heller ikke medføre noen problemer for navigasjon og båttrafikk i
forbindelse med taretråling og teinedrift, men kablene frem til vindturbinene kan skape
problemer for taretråling hvis disse ikke dekkes eller graves ned. Området er normalt for
værhardt og vanskelig for at ren lysttrafikk finner vegen ut i området hvor vindparkene
planlegges.
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Figur 44: Skipsleder i området.
Ankring
Undervannskabler vil i praksis beslaglegge areal hvor ankring ikke vil være mulig. Siden det
stadig legges kabler og vannledninger i leder med skipstrafikk har det derfor i mange
områder blitt et press på områder for rutinemessig ankring så vel som nødankring. Skal det
legges nye kabler bør man derfor i størst mulig grad forsøke å samle disse i traseer sammen
med andre kabler, samt unngå områder hvor det historisk har vært vanlig å ankre.
Det er svært lite skipstrafikk innenfor planområdet for selve vindparken, og konfliktene i
forhold til oppankring i dette området er vurdert som små. Når det gjelder 132 kV sjøkabelen
inn til Småge, som er omtalt i konsesjonssøknaden for overføringslinjene, er det verdt å
merke seg at traseen følger store deler av leden til ferja som trafikkerer Småge, Orten,
Finnøy, Sandøy og Ona. Det er ikke historiske eller anviste plasser for ankring i nærheten av
den foreslåtte traseen, så konfliktpotensialet er ikke stort.
Navigasjonssystemer
En vindturbin vil ha et betydelig ”radartverrsnitt”, hvilket vil si at den lett kan identifiseres på
en maritim radar. Dette er også ønskelig og viktig for at man både kan redusere faren for
sammenstøt, samt lette radarnavigasjon og stedfesting. Ved seilas svært nær en vindturbin
kan man tenke seg at det vil kunne oppstå ”falske ekko” som følge av speileffekt fra
vindturbinene. Problemet er likevel vurdert som lite.
Automatic Identification System (AIS) er et system som nylig er påbudt på alle skip over
300GT, samt fiskefartøy over 45 m. Systemet er basert på at alle disse skipene sender ut
informasjon om sin posisjon (fra GPS), identitet, etc. på en dedikert VHF kanal. Systemets
ytelse antas å ikke å bli påvirket av vindparken.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Side 83

Når det gjelder satelittbaserte navigasjonssystemer (som GPS m.fl) så forventes det heller
ikke problemer av vesentlig karakter.
Fyrlykter og andre visuelle seilingsmerker
For skip som kun seiler hovedleden utenfor grunnlinjen vil merker i nærheten av Havsul I ha
liten eller ingen betydning for sikkerheten. For båter som benytter området ved vindparken til
inn- eller utseiling vil lyktene på Skipsholmen, Marøya, Uksnøya, Brunkleggen og
Kvaløyklubben være viktige. Ona Fyr, som ligger ca. 4 nm fra nærmeste vindturbin, vurderes
å ikke bli påvirket av Havsul I. I tillegg vil en hel rekke flytende og faste merker ha betydning
for seilasen. For at denne seilasen skal kunne gjøres sikker, bør enkelte nærmere
spesifiserte sektorer ikke dekkes av vindturbiner (se Figur 45). De mindre inn-/
utseilingsledene som er indikert i Figur 44 trafikkeres i hovedsak av mindre fiskefartøy med
gode manøvreringsegenskaper. Det vurderes derfor ikke som sikkerhetskritisk om
vindturbiner er plassert slik at lykter i smale sektorer kan bli skjermet i disse ledene.

Figur 45: Sektorer hvor det ikke bør plasseres vindturbiner på grunn
av skjerming av viktige navigasjonsmerker.
Søk og redningsprosedyrer
Redningstjenesten er organisert gjennom Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS). Under
disse ligger de lokale redningssentralene (LRS). For Havsul I vil LRS i Ålesund ha ansvaret
for eventuelle redningsaksjoner i samarbeid med HRS. For tauing og assistanse av skip vil
man normalt ha tre forskjellige resurser tilgjengelig: Redningsskøyter fra Redningsselskapet,
kystvaktskip fra indre og ytre kystvakt og taubåter fra private rederier.
I tillegg til Redningsselskapet har Indre Kystvakt også beredskap i området ut til 4 nm, men
vanligvis vil responstiden forventes å være noe lengre på grunn av at skipene ikke har en
fast lokalitet. Havsul I, II og IV ligger alle i ansvarsområde som strekker seg fra Stad til
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Rørvik. Kraftigere slepeberedskap må besørges av større kystvaktskip i Ytre Kystvakt eller
av private rederier som har ressurser i området.
Buksering og tauing av skip i nærheten av vindturbiner vil kunne skape visse begrensninger
for operasjonen. I realiteten vil likevel vindturbinene være plassert på små dybder og i urent
farvann, hvor operasjon med større taubåter ikke er tilrådelig. Problemstillingen vurderes
derfor ikke som særlig relevant i forhold til vindturbinene. Mindre fartøy kan tenkes å operere
inne i vindparken. Redningsbåter vil i slike tilfelle være mindre, og slepelinen kortere. Under
slike omstendigheter er det primært det ureine farvannet som er utfordringen for
redningsbåten, og vindturbinene vurderes ikke som noen begrensende faktor.

Figur 46: Kartet viser beredskapen til Redningsselskapets båter i Møre & Romsdal. Sirklene
viser en times reaksjonsradius. Redningsskøytene Emmy Dyvi og R.S.Platou (innfelt), er
stasjonert i Ålesund og Kristiansund / Harøysund. Skipene har en tauekraft på ca. 10 tonn.
Responstiden til Havsul I være mindre enn 1.5 time fra Ålesund eller Harøysund.

For berging og søk etter personer i sjøen vil helikopter være en viktig ressurs. For Møre og
Romsdal vil nærmeste redningshelikopter være stasjonert på Ørland flystasjon.
Marsjhastigheten til dette er 100 knop og responstiden vil følgelig være < 1.5 timer til Havsul
I. Søk etter savnede personer og gjenstander i sjøen foregår vanligvis i en høyde på ca. 60 300 m, avhengig av søkstype og sikt. Observasjonsmetoden som benyttes i søk er IRkamera, radar, foruten visuell observasjon. I vindparken vil ca. 200 m være minimum
søkshøyde for uhindret operasjon. Dette vil kunne føre til noe dårligere
deteksjonssannsynlighet, spesielt i mørke og dårlig vær. Det vil imidlertid ikke være noe
problem å søke mellom vindturbinene med søksmønster som går i samme retning som
radene av vindturbiner.
Redning med helikopter fra selve vindturbinene kan gjøres enten ved å låre en line til
plattformen på vindturbinens maskinhus, eller ved å sette redningsmann med line i sjøen like
ved tårnfundamentet. Redningsmann som settes i sjøen vil imidlertid kun i svært gode
værforhold ha mulighet å kunne ta seg opp på fundamentet fra sjøsiden. Øvelser med 330
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skvadronen på Smøla Vindpark sommeren 2005, viste at det ikke er noe problem å få
redningslinen ned på maskinhuset. Dette bekreftes også fra Danmark hvor man rutinemessig
setter vedlikeholdspersonell ned på offshore vindturbiner med helikopter. Under alle
helikopteroperasjoner forutsettes det at nærliggende vindturbiner kan svinges i vindretningen
og rotoren stoppes.
Oppsummering
Tabellen gir en samlet oppsummering av forventede konsekvenser for skipstrafikken i
området (uten avbøtende tiltak).

Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen
Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V1

78 stk 3 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V2

117 stk 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Avbøtende tiltak
Turbinene vil ha liten betydning på skipstrafikken i ledene som er utredet i rapporten. Det må
imidlertid presiseres at man før en eventuell utbygging må gjennomgå en grundig nautisk
vurdering og simulering for å sikre optimal merking av anleggene. Etter en slik prosess vil
turbinene kunne ha en positiv effekt på sikring av seilasen i de beskrevne ledene.
Når endelig turbinplassering er klarlagt bør det vurderes om vindparken skal merkes med
radartransponder (RACON) for å lette radarnavigasjon i området. Enkel tilgjengelighet med
datanettverk gjør at man også burde vurdere å utplassere en fjernstyrt radar og
meteorologiske sensorer som i fremtiden vil kunne bidra med nyttig informasjon til
skipsfarten og kystadministrasjonen. Slik plassering av radar er bl.a. nyttet i Danmark for
overvåkning og varsling.
Oppfølgende undersøkelser
Som nevnt over vil det være nødvendig med en grundig nautisk vurdering og simulering for
optimal merking av turbinene. Simuleringene bør også innbefatte realistiske scenarier med
drift og nødtauing av tankskip i nærheten av parken. På dette grunnlag kan det tenkes
forslag om mindre justeringer av noen få turbinplasseringer.

7.16

Luftfart og radarproblematikk

Innledning
Konsekvensvurderingene for temaene radar, navigasjon og kommunikasjon baserer seg på
foreliggende studier som beskriver interaksjoner mellom radar, radio og vindturbiner. Videre
har Avinor blitt konsultert i arbeidet med utredningen av mulige påvirkninger på instrumentflyprosdyrer, mens Luftfartstilsynet har uttalt seg i forbindelse med vurderingen av
vindturbinene som mulige luftfartshindere.
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Figur 47: Beliggenheten til Ålesund Lufthavn Vigra, Kristiansund Lufthavn
Kvernberget og Molde Lufthavn Årø, samt Gamlemsveten MSSR.
Områdebeskrivelse
Planområdet for Havsul I ligger i god avstand fra kontrollsonen til Ålesund Lufthavn Vigra.
Avstanden fra vindparken til flyplassen er ca. 27 km på det nærmeste.
Nærmeste radaranlegg er Gamlemsveten MSSR. Planområdet for Havsul I ligger stort sett i
fri sikt sett fra Gamlemsveten (se Figur 47); dvs. det er ingen hindringer som i særlig grad
begrenser radarens dekningsområde i retning vindparkene. I forhold til radarens operative
rekkevidde er avstanden fra Gamlemsveten til vindparkområdet relativt liten, ca. 22 km til de
nærmeste vindturbinene og 30 km til de ytterste.
Konsekvenser i drifts- og anleggsfasen
Følgende vurderinger gjelder for etableringen av Havsul I:
9 I forhold til Avinors navigasjons- og kommunikasjonsanlegg i området får tiltaket ingen
negative konsekvenser.
9 Havsul I har ingen innvirkning på instrumentflyprosedyrer.
9 I forhold til luftfartshinder er det ingen konflikt for Havsul I.
9 I forhold til Gamlemsveten MSSR får tiltaket ingen negative konsekvenser.
9 I forhold til skipsnavigasjon er det ikke avdekket forhold som innebærer negative
konsekvenser ved etablering av offshore vindparker.
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9 I forhold til redningstjeneste med helikopter kan det være noen begrensninger på
operasjoner inne i selve vindparkområdet (se kap. 7.15). I forhold til navigasjon og
kommunikasjon er det ikke rapportert negative konsekvenser.

Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Avbøtende tiltak
For de som jobber med problemstillinger relatert til sensorinterferens og lokalisering av
vindparker, vil det være fornuftig å ha tilgang til og ta i bruk en verktøykiste for vindparker
som inneholder forslag til løsning, samtidig som man erkjenner at et enkelt tiltak ikke
nødvendigvis er tilstrekkelig.
AMS11 har identifisert noen konkrete avbøtende tiltak i sin verktøykiste:
9 Utforme vindparken slik at den blir ”sensorvennlig”; eksempelvis utvise omtanke ved
plassering av vindpark, justere posisjon og/eller avstand mellom turbinene og tiltak for å
redusere radartverrsnitt ved hjelp av fysisk utforming, radioabsorberende maling eller
matter.
9 Modifisere sensorsystemets operasjonsparametere slik at man oppnår optimal ytelse
9 Modifisere sensorsystemet med justert programvare og ekstra filtrering
9 Skjerme vindparken i retning av sensorsystemet
9 Forsterke dekning fra andre sensorsystemer (datafusjon)
9 Modifisere rutiner for flyledelse
9 Benytte ekspertise for å løse gjenstående problemer
I forhold til Havsul I er det ikke avdekket behov for å iverksette konkrete avbøtende tiltak.
Imidlertid er det alltid fornuftig å ha en ”føre var” holdning slik at vindparken fremstår som
”sensorvennlig” også i fremtiden.
Oppfølgende undersøkelser
Etter fullføring av en vindparkinstallasjon vil sensoreier vanligvis gjennomføre en test av
eksisterende sensorsystem for å verifisere at det fungerer som tidligere.
Det ansees ikke nødvendig med oppfølgende undersøkelser med mindre man ønsker å
utrede andre sensor- eller kommunikasjonssystemer i nærheten av vindparkområdene.

7.17

Annen arealbruk

Områdebeskrivelse
Havsul I er lokalisert til et grunt sjøområde utenfor Harøya. Sandøy kommune har ingen
kommuneplan, og området er følgelig ikke avsatt eller regulert til noe formål. I følge
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kommunen er det få arealbruksinteresser knyttet til dette området utenom fiske og
taretråling, som er omtalt i kapittel 7.13. Det samme gjelder for sjøkabeltrasèen mellom
vindparken og Småge på Aukra.
I følge Direktoratet for Naturforvaltnings database (Naturbase) er det heller ingen
eksisterende eller planlagte verneområder som blir berørt av vindpark eller sjøkabel. Et
tilgrensende område til Havsul I var inne på bruttolista i Marin Verneplan (se Figur 37), men
ble ikke inkludert i den endelige verneplanen.
Konsekvenser
Konsekvensene av en utbygging med tanke på bruksinteresser som fiskeri/taretråling, øvrig
skipstrafikk og navigasjon, luftfart, landbruk og friluftsliv er omtalt i de respektive kapitler. For
andre arealbruksinteresser utover dette, er en utbygging av Havsul I vurdert å ha ubetydelige
konsekvenser.

Alternativ

Samlet konsekvensvurdering

Beskrivelse

Anleggsfasen

Driftsfasen
Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

2

117 stk 3 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Avbøtende tiltak
Det er ikke behov for avbøtende tiltak på dette området.
Oppfølgende undersøkelser
Det er ikke behov for oppfølgende undersøkelser.
7.18

Samfunnsmessige virkninger

Innledning
Bygging og drift av en stor vindpark som Havsul I, kan få både kortsiktige og langsiktige
økonomiske konsekvenser for de berørte kommunene og regionen som helhet. En utbygging
vil kunne medføre endringer i kommunenes direkte inntekter, endringer i statlige overføringer
som følge av endret inntektsgrunnlag og ringvirkninger for næringslivet og sysselsettingen i
kommunene og regionen. Eventuelle langsiktige økonomiske virkninger på fiske og reiseliv
er, grunnet mange usikkerheter, ikke inkludert i disse beregningene.
Denne utredningen baserer seg på informasjon fra de berørte kommuner (kommuneøkonomi, lokalt næringsliv, sysselsetting, etc.), foreløpige kostnadstall for utbyggingen,
forventede behov med tanke på sysselsetting i anleggs- og driftsfasen, samt erfaringer fra
andre vindparker nasjonalt og internasjonalt.
Områdebeskrivelse
En utbygging vil primært berøre Sandøy og Aukra kommuner, men også i regionen for øvrig
vil en utbygging kunne få økonomiske virkninger. En kort beskrivelse av kommunene er gitt
under.
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Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Kommuneøkonomi
Sandøy kommune har under 1300 innbyggere. Kommunen har ikke eiendomsskatt, men en
årlig kompensasjon for bruk av sjøområdene på 5/1000 (5 ‰) av anleggets kostpris i 10 år er
tilbudt kommunen av utbygger. Dette vil gi kommunen en årlig inntekt fra utbygger på 17,2
mill. kr, som utgjør et tillegg på henholdsvis 72 % av dagens skatteinntekter og 22 % av
driftsinntektene (2004). Uten prosjektet har kommunen allikevel en skatteinntekt per
innbygger på rundt 105 % av landsgjennomsnittet og betaler dermed inn til
skatteutjevningsfondet. Med prosjektet blir effekten at skatteinntekt per innbygger før
inntektsutjevning øker til rundt 170 % av landsgjennomsnittet i første driftsår (2010) fallende
til 157 % etter 10 år (2019).
Ca. 1/5 av kraftoverføringsanlegget ligger i Aukra kommune. Dette gir kommunen grunnlag
for eiendomsskatt fra utbygger på i størrelsesorden 0,5 mill. kr per år, noe som tilsvarer ca 1
% av dagens skatteinngang.
I begge kommuner kan en få noe økt personskatteinntekt fra innbyggernes engasjement i
prosjektet i anleggsfasen og i drift/vedlikehold i driftsfasen.
Konsekvensenes omfang for kommuneøkonomien er illustrert i tabellen under.
I anleggsfasen kan en få en ubetydelig til liten positiv effekt (0/+) knyttet til
personskatteinntekt fra anleggsarbeiderne i Sandøy og Aukra kommuner. Det er ingen
direkte skatteinntekt fra utbygger.
I driftsfasen kan en forvente en svært stor positiv effekt (++++) fra kompensasjonsinntekten
til Sandøy kommune fra utbygger, og en liten positiv (+) effekt i form av eiendomsskatt eller
kompensasjon for Aukra kommune. I tillegg får man en får liten positiv (+) effekt for indirekte
skatteinntekter fra drifts- og vedlikeholdspersonalet ved driftskontoret til Havsul I dersom
dette legges til Sandøy kommune.
Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

Sandøy kommune

Ubetydelig til liten positiv
konsekvens (0/+)

Svært stor positiv
konsekvens (++++)

Aukra kommune

Ubetydelig til liten positiv
konsekvens (0/+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Inntektssystemet for kommunene er under vurdering (NOU 2005:18), men så langt foreligger
det ingen signaler som gir grunn til å bruke andre forutsetninger enn dagens ordninger.
Næringsliv og sysselsetting
Av en utbyggingskostnad på over 3,5 millarder kroner antas det at 1,2 mrd. kr kan bli norsk
levering av varer og tjenester, og av dette igjen ca 0,78 mrd. kr levert fra regionen (fylket). Av
dette har vi definert et influensområdet bestående av Sandøy kommune og nabokommunene
som vist i tabellen under. Regionale leveranser vil først og fremst være innenfor
fundamentering og montering, men også noe til kabel/linjefremføring over Gossen i Aukra. Vi
antar at bedriftene og arbeidskraften kan konkurrere på like vilkår om oppdragene og har
derfor antatt en sjablonmodell hvor næringslivet i hver kommune får oppdrag i henhold til
deres andel av befolkningen, som vist i tabellen nedenunder. Det antas i modellen at 1 mill.
kr i omsetning gir 1 årsverk.
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Tabell 7: Potensielle leveranser fra lokalt næringsliv etter sjablonmodellen
Sjablonmodellen
Regionale leveranser i anleggsfasen
Totalt potensiale:
780

Aukra
Giske
Haram
Midsund
Molde
Sandøy
Ålesund
Sum

Befolkning
1.1. 2004
3 055
6 578
8 781
1 925
24 041
1 279
40 001
85 660

Bef. fylket
mill. kr

Potensielle
Leveranser
Andel
lokalt
anslag
befolkn.
mill.kr
Årsverk
3,6 %
27,8
28
7,7 %
59,9
60
10,3 %
80,0
80
2,2 %
17,5
18
28,1 %
218,9
219
1,5 %
11,6
12
46,7 %
364,2
364
100 %
780,0
780

245 594 1.1.2004
246 153 1.1.2005

Syssels.
Beregnet Prosjekt% av bef.
antall
årsverk i
4.kv-2003
syssels % av syss
72 %
2 200
1,3 %
71 %
4 670
1,3 %
72 %
6 322
1,3 %
72 %
1 386
1,3 %
73 %
17 550
1,2 %
74 %
946
1,2 %
71 %
28 401
1,3 %
61 475

Kilde for befolkning og sysselsetting: SSB kommunefakta

Det blir små leveranser i driftsfasen, men hvis Sandøy får tillagt driftskontoret for Havsul I,
kan dette få en liten positiv virkning for næringslivet her.
Beregningene er gjort for hovedalternativet (V1). Siden investeringsomfanget er omtrent det
samme ved alle de tre utbyggingsalternativene, blir konsekvensene og vurderingene for
samfunn gjeldende for alle de tre alternativene.
Konsekvensenes omfang for næringsliv og sysselsetting er illustrert i tabellen under.
I anleggsfasen kan en forvente en liten positiv effekt (+) over hele influensområdet og
kanskje hele regionen. I Giske kommune kan en få en liten til middels (+/++) positiv effekt
dersom produksjonsanlegget for fundamenter legges dit.
I driftsfasen vil en få en liten positiv effekt (+) for sysselsettingen i Sandøy kommune dersom
driftskontoret for Havsul I legges dit, samt at det kan bli gitt noen få årsverk til øvrige bedrifter
for vedlikeholdskontrakter. For næringslivet i resten av regionen blir effekten ubetydelig (0).
Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering
Anleggsfasen

Driftsfasen

Sandøy kommune

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Aukra kommune

Liten positiv
konsekvens (+)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Regionen forøvrig

Liten positiv
konsekvens (+)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Samfunnsmessige virkninger ved utbygging av alle vindparkene (Havsul I, II og IV)
Kommuneøkonomien blir ikke endret av en stor utbygging av alle vindparkene siden de
ligger i ulike kommuner.
Full utbygging av alle tre vindparkene vil ha en kostnad på nær 15,0 mrd kr. Av dette har vi
indikert et potensiale for norske leveranser på 5,0 mrd kr, hvorav regionale leveranser på 3,4
mrd. kr innenfor et definert totalt influensområde. Dette vil kunne gi omtrent 3.400 årsverk i
anleggsperioden, som utgjør ca 4 % av årsverkene i influensområdet (ca. 110.000
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sysselsatte og 83.000 årsverk). Fordelt over en utbygging på 2 år gir dette en økning i
sysselsettingen over to år på anslagsvis 2 % per år. Dersom utbyggingen vil bli spredd over
flere år, vil vi få en mindre engangseffekt i sysselsettingen, men til gjengjeld blir den av
lengre varighet.
Vi har karakterisert relative konsekvenser i denne størrelsesorden som liten positiv (+) for
alle influenskommunene, selv om utbyggingen absolutt sett vil gi mange årsverk i
anleggsfasen.
Avbøtende tiltak
Utbyggingen har en betydelig positiv effekt på kommuneøkonomi, næringsliv og
sysselsetting, og det er ikke behov for avbøtende tiltak i så måte. Eventuelle negative
konsekvenser for fiske og reiseliv er omtalt i respektive rapporter, og disse rapportene
spesifiserer også avbøtende tiltak for de berørte interessene.
Oppfølgende undersøkelser
Det er ikke behov for oppfølgende undersøkelser på dette området.
7.19

Samfunnsrespons og psykososiale effekter

Innledning
Tidligere undersøkelser (bl.a. Widing, Britze og Wizelius, 2005) har vist at menneskers
reaksjon på utbygging av vindparker i stor grad avhenger av deres generelle holdning til
vindkraft som energikilde. Denne tendensen ble også bekreftet i spørreundersøkelsen som
ble gjennomført på Atlanterhavsvegen sommeren 2005. Det er ikke gjennomført noen
undersøkelse av lokalbelfolkningens holdning til Havsul-prosjektene, så for å kunne si noe
om forventet respons og psykososiale effekter på menneskene som bor i nærområdet, har vi
derfor valgt å se nærmere på en del norske og utenlandske undersøkelser som tar for seg
folks holdninger til vindkraft. Under er noen av disse undersøkelsene raskt oppsummert.
Norske undersøkelser
Det finnes ingen landsomfattende undersøkelse om nordmenns holdninger til vindkraft, men
under er det kort refert til noen stedsspesifikke undersøkelser:
I lys av vindkraftplaner bl.a. på Hå, Karmøy og Tysvær gjennomførte Norsk Respons (2005)
en undersøkelse om folks holdninger til utbygging av vindkraft i Rogaland. 86% av de spurte
var positive til dette, mens 7 % var negative. De resterende hadde ikke gjort seg opp noen
formening om temaet.
Statkraft har gjennomført for- og etterundersøkelser i forbindelse med vindparken på Smøla
(Bilet, 2003). Før utbyggingen startet i 2001 var 82 % av lokalbefolkningen stort sett positive
til utbyggingsplanene. Beboere med direkte utsyn til vindparken var noe mindre positive til
utbyggingen enn de øvrige fastboende. Blant hytteeierne var 74 % stort sett positive til
planene. I 2003, etter at første byggetrinn var over, svarte hele 84 % av de fastboende at de
stort sett var positive til utbyggingen. Holdningen blant hytteierne hadde også endret seg litt i
positiv retning, og 77 % svarte at de fortsatt var stort sett positive til utbyggingen.
I en tilsvarende undersøkelse knyttet til Statkrafts planlagte utbygging i Austevoll (Selbjørn
Vindpark), var 43 % i utgangspunktet positive til planene, mens 27 % var mot. Hele 30 %
hadde ikke gjort seg opp en mening om temaet.
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Undersøkelser som ble gjennomført i forbindelse med planleggingen av vindparker på
Gartefjellet og Skjøtningberghalvøya i Lebesby i Finnmark (Eidset, 2004) viste at 84 % av de
spurte var for prosjektet, mens kun 3 % var negative. 86 % av de spurte mente at en
utbygging i liten eller ingen grad ville forringe deres bruk av området.
I en undersøkelse i Sandøy kommune angående miljøkostnader ved vindkraft (Navrud,
2003), svarte hele 94 % av de spurte at de var positive til bygging av flere vindkraftanlegg i
Norge. Plasseringen av vindparkene i landskapet var imidlertid viktig for hele 80 % av de
intervjuede, mens halvparten oppga at antall vindturbiner og utformingen av disse var viktig.
Sommeren 2005 ble det gjennomført en spørreundersøkelse på Atlanterhavsvegen, som
primært var rettet mot de tilreisende. Figurene på neste side oppsummerer noen av
resultatene som går på folks holdninger til vindkraft generelt og de konkrete planene spesielt.
Resultatene er ganske entydige på at folks oppfatning av vindturbiner som
(fremmed)elementer i kystlandskapet i stor grad var bestemt av 1) deres holdning til vindkraft
som energikilde, og 2) hvor vant de var med vindkraft fra hjemstedet. Interessant er det også
å se at 84 % av nordmennene som ble intervjuet var positive til vindkraft, enten ubetinget
eller dersom vindkraft erstatter forurensende alternativer. Kun 12 % var ubetinget negative.
Flere resultater fra denne spørreundersøkelsen finnes i rapporten på Friluftsliv og reiseliv
(Melby & Mork, 2005).
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Synes du at vindmøller er en
fremtidsrettet form for energiproduksjon?
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Figur 48: Folks holdninger til vindkraft generelt, basert på data fra spørreundersøkelsen som
ble gjennomført på Atlanterhavsvegen sommeren 2005.
Utenlandske undersøkelser
Resultatene fra de norske undersøkelsen i tråd med det man ser i utlandet. En ny
meningsmåling fra Yale University (Yale Center for Environmental Law and Policy, 2005)
viser at amerikanere er svært positive til vindkraft. 87 % mener at det er en god ide å bygge
flere vindparker, og generelt er det en stor oppslutning for fornybare energikilder. Den
samme klare tendensen gjør seg gjeldende i England, hvor det til tider har vært en del
protester fra lokalsamfunnene mot planlagte vindparker. Ifølge den nye meningsmåling (The
Guardian, 2005) støtter 69 % en utbygging av vindparker innenfor 35 kilometers avstand fra
hjemmet, mens 25 % vil motsette seg slike planer. Anslagsvis 50 ulike undersøkelser fra
1990 til 2004 har vist at 70-80 % av befolkningen i England er for vindkraft.
I Tyskland gjennomførte EMNID Institute (2002) en undersøkelse om folks holdninger til
vindkraft, og denne viste at 86 % av innbyggerne mente at andelen vindkraft burde økes i
årene som kommer. Dette er bemerkelsesverdig høyt med tanke på at Tyskland allerede har
bygd ut svært mye vindkraft. En spansk undersøkelse, gjennomført av CIES (2001), viste at
79 % støttet vindkraft mens kun 1 % mente at vindkraft var skadelig. En australsk
undersøkelse, utført på oppdrag for AusWEA (2003), fant at 95 % av befolkningen var
positive (27 %) eller svært positive (68 %) til en utbygging av vindkraft for å møte det stadig
økende energibehovet i landet. I Belgia, som har en kort (65 km) kystlinje med mange
feriesteder og rekreasjonsområder, viste en undersøkelse som West Flemish Economic
Study Office (2002) gjennomførte at 78 % av de spurte var enten positive eller nøytrale i
forhold til planer om å bygge offshore vindparker ca. 6 km fra kysten. 21 % av befolkningen
var negative til planene.
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I Skottland, som på mange måter kan sammenlignes med Norge, er det for tiden mange
planer om vindkraftprosjekter. Scottish Executive gjennomførte i 2003 en studie på det
skotske folks holdninger til vindkraftprosjekter. Kort oppsummert ga denne som resultat at:
9 De fleste innbyggerne (73 %) hadde verken positive eller negative holdninger til
planene, mens 20 % var klart positive og 7 % klart negative.
9 Blant de som bor i områder med vindkraftverk var holdningene i forkant av
utbyggingen klart mer negativ enn holdningen etter at prosjektene var realisert (se
figuren under).

Figur 49: Respons på spørsmålene: "Hvilken effekt vil du si at vindparkens tilstedeværelse
har hatt på ditt nærområde?" (venstre figur) og "Hvilke problemer tror du at en vindpark kan
forårsake i ditt nærområde?" (høyre figur viser svarene før og etter en utbygging). Kilde:
Scottish Executive (2003)
Også i våre naboland Sverige og Danmark er det nylig gjennomført undersøkelser om folks
holdninger til vindkraft. Helt konkret har Sydkraft spurt de svenske forbrukerne hvilken
energikilde de foretrakk. På topp i undersøkelsen kom vindkraft (44 %) og vannkraft (42 %).
Helt i bunnen lå kullkraft, som kun 1 % var positive til. I en omfattende undersøkelse i
Danmark i 2001 oppga 86 % av de spurte at de støtter vindkraft, mens 68 % ønsket en
videre vindkraftutbygging. 18 % mente at det var bygd ut tilstrekkelig vindkraft, mens 7 %
mente at det allerede var for mange vindturbiner i Danmark.
Mange forundersøkelser har vist at folk er mer positive til vindkraft generelt enn til tanken om
å få en vindpark like i nærheten av boligen (”not in my backyard”-syndromet), noe som bl.a.
skyldes frykt for støy, skyggekast, visuell forurensning m.m. Interessant er det da at flere
etterundersøkelser har vist at lokalbefolkningen har en mer positiv holdning til eksisterende
vindparker enn de tilreisende og de som bor lenger vekk fra utbyggingsområdet. På Smøla
viste Statkrafts undersøkelse (Bilet, 2003) at hyttefolket (stort sett tilreisende) var noe mer
negative enn de fastboende. Den samme tendensen er påvist i Danmark (Andersen et al.,
1997); byfolk er generelt noe mer negative enn de fastboende. I Skottland viste en
undersøkelse at de som bodde nærmest vindturbinene (< 5 km) var mer positive enn de som
bodde lenger unna (Scottish Executive, 2003).
Resultatene fra for- og etterundersøkelser for utenlandske vindparker (se bl.a. Kuehn 2005)
viser også at lokalbefolkningens holdninger til en vindpark (etter en utbygging) ofte endrer
seg i retning av mindre motstand og større aksept. En grunn til dette kan være at
lokalbefolkningen antok at konsekvensene av en utbygging var større enn det som de faktisk
opplever i ettertid (se bl.a. Figur 49).
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Som disse undersøkelsene viser er folks holdning til vindkraft jevnt over veldig positiv. De
fleste ser på vindkraft, og andre fornybare energikilder, som et klart bedre alternativ for å
dekke fremtidens energibehov enn bruk av ikke-fornybare energikilder.
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen
Som tidligere nevnt vil folks respons, og dermed også eventuelle psykososiale effekter (som
stressreaksjoner, søvnløshet, konsentrasjonsvansker, nedsatt arbeidskapasitet, etc), i stor
grad avhenge av deres holdning til vindkraft generelt og til det spesifikke prosjektet spesielt. I
tillegg vil momenter som støy, skyggekast o.l. være avgjørende for hvordan vindparken virker
inn på lokalbefolkningen i driftsfasen.
Generelt kan det konkluderes med at dersom folk i utgangspunktet har en positiv holdning til
vindkraft som energikilde, noe mange nordmenn har (se Figur 48), vil de i liten grad bli berørt
rent psykososialt av en utbygging, forutsatt at de ikke utsettes for store belastninger i form av
støy, skyggekast o.l. De som har en negativ holdning til vindkraft, og da spesielt i sitt eget
nærmiljø, vil kunne bli berørt av en utbygging, selv om den ikke medfører direkte ulemper i
form av støy, skyggekast og andre forstyrrelser i driftsfasen. Det faktum at vindturbiner
bygges i et område som for enkeltpersoner er viktig med tanke på bl.a. landskapsopplevelse,
friluftsliv o.l. , vil i seg selv kunne gi negative psykososiale effekter på enkeltpersoner. Flere
utenlandske undersøkelser har imidlertid påvist at oppfattelsen av de ulike problemene
knyttet til en vindkraftutbygging ofte endrer seg i positiv retning (fra motstand til aksept) etter
en utbygging. Siden Havsul I heller ikke medfører direkte ulemper i form av støy og
skyggekast (i boligområder), forventes det at omfanget av psykososiale effekter på
lokalbefolkningen blir lite.
Alternativ

Beskrivelse

Samlet konsekvensvurdering (psykosiale effekter)
Anleggsfasen

Driftsfasen
Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V1

78 stk 4,5 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V2

117 stk 3 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

V3

44 stk 8 MW vindturbiner

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Avbøtende tiltak
De tiltakene som er spesifisert for temaet støy vil også være viktige her. I tillegg er det viktig
med god informasjon til lokalbefolkningen underveis i planleggingsfasen og i en eventuell
utbyggingsfase. Lokal medvirkning i prosessen vil kunne bidra til å redusere konfliktnivået.
Oppfølgende undersøkelser
Det vil være av stor interesse å få gjennomført for- og etterundersøkelser blant
lokalbefolkningen. En slik undersøkelse bør ta for seg holdninger til prosjektet i forkant av en
eventuell utbygging, og se dette i forhold til tilsvarende holdninger i etterkant. En slik
undersøkelse vil også kunne avdekke i hvilken grad utbyggingen har gitt negative
psykososiale konsekvenser for enkeltpersoner.
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8

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSENE

8.1

Konsekvenser før avbøtende tiltak

Konsekvensvurderingene for de ulike utredningstemaene/fagområdene er oppsummert i
Tabell 8. Denne tabellen gir en samlet fremstilling av forventet konsekvensnivå ved en
utbygging av Havsul I, basert på den informasjon som er tilgjengelig pr dags dato.
Tabell 8: Oppsummering av konsekvenser (driftsfasen).
Utredningstema

78 stk 4,5 MW (V1)

117 stk 3 MW (V2)

44 stk 8 MW (V3)

Middels til stor negativ konsekvens (--/---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels negativ
konsekvens (--)

Kulturminner og
kulturmiljø

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Biologisk mangfold
og verneinteresser

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor til meget stor negativ
konsekvens (---/----)

Stor negativ
konsekvens (---)

Marinbiologi

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Støy

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Ukjent

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Skyggekast og
refleksblink

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ising og iskast

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Liten til middels negativ
konsekvens (-/--)

Liten til middels negativ
konsekvens (-/--)

Liten til middels negativ
konsekvens (-/--)

Landskap

Forurensning
og avfall

Friluftsliv
Reiseliv

Sannsynligvis liten på kort sikt, men svært usikker på lang sikt (se omtale)

Fiske og havbruk
Landbruk
Navigasjon og
skipstrafikk
Radarkommunikasjon
og flysikkerhet
Kommunal
økonomi1
Næringsliv og
sysselsetting
Psykososiale effekter
Rangering
1

Liten negativ
konsekvens (-)

Middels negativ
konsekvens (--)

Liten negativ
konsekvens (-)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Svært stor positiv
konsekvens (++++)

Svært stor positiv
konsekvens (++++)

Svært stor positiv
konsekvens (++++)

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

2

3

1

Gjelder for Sandøy kommune. For øvrige kommuner i regionen blir konsekvensen sannsynligvis liten positiv (+).

8.2

Mulige avbøtende tiltak

For flere av temaene er det foreslått avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene av en
utbygging. Tabell 9 på neste side viser hvilke tiltak som er foreslått på de ulike fagområdene,
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samt hvilke tiltak som er vurdert som realistiske av utbygger og som man forutsetter blir
gjennomført. Basert på denne vurderingen er det utarbeidet en tabell som viser forventede
konsekvenser etter avbøtende tiltak (se Tabell 10). Denne tabellen gir da et mer realistisk
inntrykk av de langsiktige konsekvensene ved en utbygging av Havsul I.
Tabell 9: Mulige avbøtende tiltak. Dette er tiltak som er foreslått av de ansvarlige for de ulike
fagutredningene. Den siste kolonnen indikerer i hvilken grad utbygger anser tiltakene som
realistiske.
Fagområde

Avbøtende tiltak

Landskap

9 Justering av posisjoneringen for å oppnå visuell ro,
både i geometrisk utforming, bevegelse og farge.

Kulturminner/
kulturmiljø

9 Plantilpasninger
kulturminner.

Biologisk mangfold og
verneinteresser

Marinbiologi

Effekt

Implementeres?

Liten positiv

Nei

Sannsynligvis
stor positiv

Ja

9 I anleggsfasen: Unngå arbeid på turbiner innenfor
lokalitet 1 og i nordøstre del av lokalitet 3 i perioden 20.
mai til 31. august av hensyn til ærfugl i førmyteområder
og myteområder.

Liten positiv

Ja

9 Stenge av vindturbinene i de mest aktive
trekkperiodene vår og høst for å unngå kollisjoner.

Middels positiv

Nei

9 Unngå å bygge turbiner i gruntvannsområdene omkring
Ekneskjæra, nordøst for Havsteinen, ved Håfinnen og
utenfor Leiskjæra, samt begrense antall turbiner i de
viktigste beiteområdene for havsule og alkefugl.

Liten positiv

Ja, delvis

Tilpasse vedlikeholdsaktiviteten sommerstid, enten ved
å legge den utenom kaste- og fellingsperioden for
steinkobbe, eller ved at trafikken ledes i spesielle farleder lengst mulig unna viktige områder for steinkobbe.

Ubetydelig til
liten positiv

Ja

9

for

å

unngå

å

berøre

marine

Støy

9 I bygge- og anleggsfasen så vel som i driftsfasen vil det
være behov for god informasjon til berørte naboer.

Ubetydelig

Ja

Forurensning
og avfall

9 Utarbeide avfallsplan med rutiner for innsamling og behandling av avfall.

Liten positiv

Ja

Skyggekast og
refleksblink

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

-

-

Ising og iskast

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

-

-

Strømnings- og sedimentasjonsforhold

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak
erosjonsbeskyttelse rundt fundamentene.

Ubetydelig

Ja

Friluftsliv og reiseliv

9

Bygging av et lite informasjons-/opplevelsessenter for
vindkraft med generell turistinformasjon, informasjon
om vindparken, sightseeing ut til vindparken, omvisning
inne i en av vindturbinene osv.

Liten positiv

Ja

9

Justering / flytting av enkelte vindturbiner dersom
lokaliseringen er i åpenbar konflikt med viktige
lokaliteter for dykking.

Liten positiv

Ja

Middels positiv

Avklares
senere

-

-

Liten positiv

Ja

Liten positiv

Usikker

utover

Fiske og havbruk

9 Nedspyling av sjøkabler i sandbunn og eventuell tildekking med grov stein på hardbunn.

Landbruk

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

Navigasjon
og skipstrafikk

9

Grundig nautisk vurdering og simulering for å sikre
optimal merking av anleggene.

9

Når endelig turbinplassering er klarlagt bør det vurderes om vindparken skal merkes med radartransponder
(RACON) for å lette radarnavigasjon i området. Enkel
tilgjengelighet med datanettverk gjør at man også burde vurdere å utplassere en fjernstyrt radar og meteorologiske sensorer som i fremtiden vil kunne bidra med
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Avbøtende tiltak

Effekt

Implementeres?

nyttig informasjon til skipsfarten og kystadministrasjonen.
Radarkommunikasjon
og flysikkerhet

9

Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

-

-

Kommunal økonomi

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

-

-

Næringsliv og
sysselsetting

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

-

-

Psykososiale effekter

9 Det er ikke behov for avbøtende tiltak.

-

-

8.3

Konsekvenser etter avbøtende tiltak

Tabellen under oppsummerer konsekvensene etter at de nevnte avbøtende tiltak er
implementert. Det presiseres at konsekvensvurderingene på kulturminner/kulturmiljø i Tabell
9 er basert kun på den visuelle effekten av vindparken på kulturminner/kulturmiljøet langs
kysten, og ikke inneholder vurderinger knyttet til marine kulturminner. Det avbøtende tiltaket
derimot er kun rettet mot marine kulturminner etter at §9-undersøkelser er gjennomført, noe
som gjør at konsekvensvurderingene i Tabell 10 er uendret i forhold til Tabell 8.
Tabell 10: Oppsummering av konsekvenser (driftsfasen) etter avbøtende tiltak. Det er her
kun tatt hensyn til de tiltakene som er indikert som gjennomførbare ("ja") i kolonne 4 i forrige
tabell.
Utredningstema

78 stk 4,5 MW (V1)

117 stk 3 MW (V2)

44 stk 8 MW (V3)

Middels til stor negativ
konsekvens (--/---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels negativ
konsekvens (--)

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels til stor negativ
konsekvens (--/---)

Stor negativ
konsekvens (---)

Middels til stor negativ
konsekvens (--/---)

Marinbiologi

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Støy

Liten negativ
konsekvens (-)

Liten negativ
konsekvens (-)

Ukjent

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Skyggekast og
refleksblink

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ising og iskast

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Sedimentasjons- og
strømningsforhold

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Liten til middels negativ
konsekvens (-/--)

Liten til middels negativ
konsekvens (-/--)

Liten til middels negativ
konsekvens (-/--)

Landskap
Kulturminner og
kulturmiljø
Biologisk mangfold
og verneinteresser

Forurensning
og avfall

Friluftsliv
Reiseliv

Sannsynligvis liten på kort sikt, men svært usikker på lang sikt (se omtale)

Fiske og havbruk

Liten negativ
konsekvens (-)

Middels negativ
konsekvens (--)

Liten negativ
konsekvens (-)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Landbruk
Navigasjon og
skipstrafikk
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78 stk 4,5 MW (V1)

117 stk 3 MW (V2)

44 stk 8 MW (V3)

Radarkommunikasjon
og flysikkerhet

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Ubetydelig/ingen
konsekvens (0)

Kommunal
økonomi

Stor positiv
konsekvens (+++)

Stor positiv
konsekvens (+++)

Stor positiv
konsekvens (+++)

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Liten positiv
konsekvens (+)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Ubetydelig til liten
negativ konsekvens (0/-)

Næringsliv og
sysselsetting
Psykososiale effekter

8.4

Oppfølgende undersøkelser

Konsekvensutredningen for de ulike fagområdene/temaene er basert delvis på eksisterende
informasjon fra lokalkjente, interesseorganisasjoner, myndigheter m.fl., og delvis på ny
informasjon innhentet gjennom feltarbeid og befaringer i 2005. Selv om datagrunnlaget for
mange fagområder vurderes som godt, er det likevel behov for oppfølgende undersøkelser
på enkelte områder. Noen av disse bør gjennomføres i forkant av en eventuell utbygging, for
å gjøre konsekvensvurderingene sikrere og for å kunne vurdere behovet for eventuelle andre
avbøtende tiltak enn de som er skissert i denne rapporten. Øvrig oppfølgende undersøkelser
bør tas etter en utbygging for å høste erfaringer angående faktisk konsekvensomfang og
effekten av implementerte avbøtende tiltak. I tabellen under er oppfølgende undersøkelser
listet opp, med angitt tidspunkt for gjennomføring.
Tabell 11: Forslag til oppfølgende undersøkelser.
Fagområde

Oppfølgende undersøkelser

Landskap

9 Det vil være svært nyttig å få kartlagt om, på hvilken måte og i
hvor stor grad opplevelsen av landskapet endres for mennesker i
vindparkens influensområde. En spørreundersøkelse kan gi
verdifull kunnskap både om folks forhold til landskapet rundt seg,
samt deres holdning til og opplevelse av vindparker. I tillegg kan
den klarlegge ulike brukergrupper og interesser som er knyttet til
dette landskapet.

Før og etter utbygging

9 Det vil bli gjennomført såkalte §9-undersøkelser over og under
vann for å avklare om tiltaket kommer i direkte konflikt med
automatisk fredede kulturminner. Omfang og metode for slike
undersøkelser vil bli avklart i samråd med kulturminnemyndighetene.

Før utbygging

Kulturminner/
kulturmiljø

Biologisk mangfold og
verneinteresser

Marin flora og fauna

Tidspunkt for
gjennomføring

9

Kartlegging av overvintrende fugl innenfor influensområdet.

Før utbygging

9

Etterundersøkelsene bør konsentrere seg om problemstillinger
som ikke har vært aktuelle i tilsvarende vindparker i Nordsjøen.
Det mest aktuelle vil være studier av parkens effekt på koloniene
av toppskarv og teist, effekter på alkefuglenes bruk av
planområdet som næringsområde i hekketida, vindparkens
virkning på mytende ærfugl, samt studier på kollisjonsrisiko for
trekkende fugl. Undersøkelsene foreslås å omfatte en sesong før
anleggsstart, anleggsåret og de fem første årene av
driftsperioden.

Etter utbygging

9

Det bør gjennomføres en videokartlegging med hensyn på
eventuell forekomst av korallområder på dypområdene i de
aktuelle ilandføringstraseer. Dette gjelder primært langs 132 kV
sjøkabelen inn til land, men kan også være aktuelt i dypere
områder innenfor selve vindparken (langs 33 kV kablene).

9

Nisenes bruk av området bør undersøkes nærmere. Utplassering
av et nettverk av lyttebøyer for registrering av nisenes
karateristiske lyder er en måte å få kartlagt bruken av områdene
på. Linjetransekter med båt er en noe grovere metode og
samtidig mer arbeidskrevende i og med at dette er relativt
værharde områder.

Før utbygging

Før og etter utbygging
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Fagområde

Oppfølgende undersøkelser
9

Støy

Steinkobbene i området er tidligere fulgt med VHF-sendere, men
dette er et tidkrevende arbeid siden de må følges manuelt. Nyere
systemer med GSM-sendere koblet mot satellitter eller
dataloggere som ”tømmer” seg for data idet de er innenfor
rekkevidde av basestasjoner er mindre arbeidskrevende og vel
så nøyaktig. En overvåkning med et slikt system bør vurderes.

9 Siden det ikke finnes 8 MW turbiner i dag, har det heller ikke vært
mulig å beregne støynivået ved bruk av denne typen turbin. Det
forutsettes at dersom 8 MW turbiner er tilgjengelige på
utbyggingstidspunktet, og disse vurderes som aktuelle av
utbygger, så må det gjennomføres støymålinger og utarbeidelse
av støykotekart basert på disse målingene.
9 Det bør også foretas undersøkelser med lydmålinger av
bakgrunnstøyen i området. Dette gjelder for de områdene der
boligene er mest eksponert for støy. Målingene må ta sikte på å
kartlegge bakgrunnstøyen ved forskjellige vindhastigheter og bør
også inkludere støy fra bølger som bryter mot land.
9 I forhold til støy fra bygge- og anleggsaktiviteter må det påses at
anbefalte grenseverdier gitt i T-1442 overholdes. Her kan det
utføres mer nøyaktige vurderinger når mer informasjon om
gjennomføringen av bygge- og anleggsaktivitetene foreligger.
Dette må også følges opp med entreprenører og inkluderes som
en forutsetning i kontrakter.
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Tidspunkt for
gjennomføring

Før og etter utbygging

Før utbygging

Før utbygging

Under utbygging

Forurensning
og avfall

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Skyggekast og
refleksblink

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Ising og iskast

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Strømnings- og
sedimentasjonsforhold

9 En mer detaljert kartlegging av bunnforholdene vil bli gjennomført i
oktober 2005 og februar 2006. Denne undersøkelsen vil avdekke
bunntopografi, samt omfanget av berggrunn og løsmasser rundt
hver enkelt vindturbin. Undersøkelser utover dette anses ikke som
nødvendig.

Friluftsliv og reiseliv

9

Det vil være av stor verdi for planlegging av framtidige onshore
og offshore vindparker at det utvikles kunnskap om virkningene
av slike anlegg for friluftslivs-/reiselivsinteressene i et område.
Dagens brukere bør gis anledning til å uttrykke sine forventninger
til anlegget før etablering og likeledes sine reaksjoner etter en
eventuell etablering. Disse uttalelsene bør følges opp med
registreringer av faktisk bruk av området til friluftslivs-/
reiselivsformål (form og intensitet) før og etter en etablering.

2005/2006

Før og etter utbygging

Fiske og havbruk

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Landbruk

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Navigasjon
og skipstrafikk

9 Det er nødvendig med en grundig nautisk vurdering og simulering
for optimal merking av turbinene. Simuleringene bør også
innbefatte realistiske scenarier med drift og nødtauing av tankskip
i nærheten av parken.

Før utbygging

Etter en utbygging vil sensoreier vanligvis gjennomføre en test av
eksisterende sensorsystem for å verifisere at det fungerer som
tidligere.

Etter utbygging

Radarkommunikasjon
og flysikkerhet

9

Kommunal
økonomi

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Næringsliv og
sysselsetting

9 Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser.

-

Psykososiale effekter

9 Det vil være av stor interesse å få gjennomført for- og etterundersøkelser blant lokalbefolkningen. En slik undersøkelse bør
ta for seg holdninger til prosjektet i forkant av en eventuell
utbygging, og se dette i forhold til tilsvarende holdninger i
etterkant. En slik undersøkelse vil også kunne avdekke i hvilken
grad utbyggingen har gitt negative psykososiale konsekvenser for
enkeltpersoner.

Før og etter utbygging
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Kumulative konsekvenser av flere prosjekter

Det er ingen tvil om at Havsul I vil ha til dels store konsekvenser på enkelte områder, og den
visuelle påvirkningen på kystlandskapet går igjen som en fellesnevner på temaene
Landskap, Kulturminner/kulturmiljø og Friluftsliv/reiseliv.
Som påpekt i innledningen i konsesjonssøknaden, vil Havsul-prosjektene alene produsere
like mye energi som alle øvrige eksisterende og planlagte vindparker i Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til sammen. Det vil derfor være naturlig
å vurdere konsekvensene for Havsul-prosjektene opp mot de samlede/kumulative
konsekvensene av alle de øvrige vindkraftprosjekter i regionen. Først da får man satt de i et
riktig perspektiv.

Figur 50: Synligheten til Havsul I, II og IV sett i forhold til synligheten til alle de øvrige eksisterende og planlagte vindkraftprosjektene i Midt-Norge (unntatt Roan Vindpark). Utarbeidet
på grunnlag av data fra NVE (www.nve.no\vindkraft).
Figuren over viser en grov fremstilling av de områdene som blir visuelt påvirket av Havsulprosjektene (til venstre) og alle øvrige prosjekter (til høyre) i regionen som er realisert eller
på planleggingsstadiet. Selv om det ikke er gjort noen detaljert vurdering av de kumulative
konsekvensene for sistnevnte alternativ, er det mye som tilsier at konsekvensene totalt sett
blir minst ved å samle vindturbinene i et fåtall, store områder fremfor å spre de på en rekke
lokaliteter langs kysten. En slik løsning vil da nødvendigvis innebære en stor lokal belastning,
men samtidig også bidra til at de kumulative konsekvensene av en utbygging av 1500 MW
vindkraft blir minst mulig.
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Vedlegg

Vedlegg 1: Utredningsprogram
HAVGUL AS – HAVSUL I, II OG IV OFFSHORE VINDKRAFTVERK.
FASTSETTING AV UTREDNINGSPROGRAM
Vi viser til Deres melding av 17.12.04, møter om saken, mottatte høringsuttalelser og våre
vurderinger i vedlagte ”Bakgrunn for utredningsprogram” av 22.07.05.
I medhold av plan- og bygningslovens § 33-4 og forskrifter om konsekvensutredning,
fastsetter herved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et utredningsprogram for
Havgul AS sine planlagte vindparker utenfor kysten av Møre og Romsdal.
NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om
konsekvensutredning av 01.04.05 § 7.
Arealene som er gjenstand for planlegging er totalt 217 km2 fordelt på tre vindparker, Havsul
I, II og IV. Samlet installert effekt vil være ca 1500 MW. Vindparkene er beliggende i Giske,
Haram, Sandøy, Eide og Averøy kommuner, mens Ålesund og Aukra er berørt av
nettilknytningen.
Tiltakshaver skriver i meldingen at den planlagte vindparken vil kunne få vindturbiner med
ytelse 3-8 MW. NVE stiller seg, ut fra økonomiske og miljømessige betraktninger, positiv til
fleksibilitet i planleggingsfasen, men ber om at Havgul AS klargjør hvilken turbinstørrelse
som skal legges til grunn i konsekvensutredningene. Eventuelle virkninger for natur, miljø og
samfunn ved å variere størrelsen på eller antallet vindturbiner skal beskrives i
konsekvensutredningen.
Endelig plassering av vindturbinene bestemmes etter omfattende vindmålinger i
planområdet. Dersom endelig plassering av vindturbinene eller nødvendige veier, bygninger
og konstruksjoner avviker fra det som er lagt til grunn for konsekvensutredningene, vil det til
en eventuell konsesjon bli stilt vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som viser
endelig utbyggingsløsning. Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune
og eventuelt andre berørte instanser.
Det skal i konsekvensutredningen utarbeides aktuelle løsninger for en vindpark med intern
infrastruktur,
herunder
aktuelle
plasseringer
av
vindturbiner,
nettilknytning,
transformatorstasjoner og andre anlegg. Aktuelle løsninger skal også fremstilles på sjøkart.
Konsekvenser av vindparken med tilhørende infrastruktur, heretter kalt "tiltaket", skal
utredes. Med ”planområdet” menes både planområde for vindparker i sjø og planområde for
nettilknytning i sjø og på land. NVE forutsetter videre at de enkelte delutredninger ses i
sammenheng
der
disse
bygger
på
hverandre/henger
sammen,
for
eks
landskap/kulturminner/kulturmiljø/friluftsliv og verneområder/biologisk mangfold med mer.
Siden meldingen ble utformet er det vedtatt ny forskrift om konsekvensutredninger.
Konsekvensutredningen skal omfatte de emnene som er skissert i forskrift om
konsekvensutredninger 01.04.2005, vedlegg II. Bokstav e) første avsnitt erstattes
imidlertid av de spesielle utredningskravene nedenfor. Vi viser til forskriftens vedlegg
II som presiserer at et tiltaks kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og
planlagte tiltaket i området skal vurderes dersom de samlet kan få vesentlige
virkninger. Vi viser også til innspill og vurderinger i notatet ”Bakgrunn for
utredningsprogram”.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Vedlegg

LANDSKAP


Det skal gis en kortfattet beskrivelse av landskapet i planområdet for vindparkene i sjø,
samt landskapet der det planlegges nettilknytning på land. Landskapstypen (og dens
tåleevne overfor fysiske inngrep) skal omtales, samt hvordan tiltaket vil påvirke
oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljø.



Tiltaket skal visualiseres fra representative steder. Visualiseringen skal også omfatte de
planlagte vindparkene i Fræna (Statkraft), Haram (Haram Kraft) og Sandøy (OVAS). De
estetiske/visuelle virkninger av de planlagte vindparkene, herunder tilhørende
kraftledninger og annen infrastruktur, skal vurderes samlet. Visualiseringene skal også
omfatte nødvendige bygg og konstruksjoner tilknyttet vindparkene.



Det skal utarbeides synlighetskart
synlighetsområde og influensområde.



Det skal lages videoanimasjon som viser vindturbinene i bevegelse.

som

avklarer

de

planlagte

vindparkenes

Fremgangsmåte:
Ved hjelp av fotorealistiske teknikker skal nærvirkning og fjernvirkning av anleggene
synliggjøres fra representative steder. Det skal legges særlig vekt på områder med
bebyggelse og viktige naturmiljø, kulturmiljø-, friluftslivs- og reiselivsområder.
Synlighetskartet skal lages ved hjelp av dataverktøy som tar hensyn til topografien i området.
Det skal ved utarbeidelse av synlighetskart tas utgangspunkt i faktisk synlighet og gjøres
vurderinger av synlighet og visuell påvirkning ut fra dette. Det skal også gjøres vurderinger
av synlighet under ulike værforhold. Valg av fotopunkter skal gjøres i nært samarbeid med
blant annet kommunene. Videoanimasjonen skal baseres på foto eller film og gjøres
tilgjengelig via internett, bla. www.nve.no. Utredningene under tema landskap skal ses i
sammenheng med temaene kulturminner og kulturmiljø og friluftsliv og ferdsel der dette er
relevant.

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ


Kjente automatisk fredede kulturminner og nyere tids kulturminner innenfor planområdet
skal beskrives og vises på kart. Potensialet for funn av ukjente automatisk fredede
kulturminner skal angis på land og i vann. Kulturminnenes verdi skal vurderes.



Direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket, herunder tilhørende kraftledninger,
transformatorstasjoner, servicebygg og veier, for kulturminner og kulturmiljø skal
beskrives og vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra verdifulle kulturminner/kulturmiljø
som blir vesentlig berørt av tiltaket.



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

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

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I

Vedlegg

FRILUFTSLIV OG FERDSEL


Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av området til
friluftsaktiviteter skal kort beskrives.



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



Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

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

BUNNFORHOLD


Sedimentstrukturer, topografi og strømningsforhold i planområdet skal beskrives.



Det skal gjøres vurderinger av om tiltaket vil medføre endringer i strømningsforhold og
eventuelt hvilke effekt dette vil ha på nærings- og massetransport, erosjon og
sedimentering.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase og skal bygge på eksisterende
dokumentasjon, eventuelt feltbefaring og kontakt med lokale og regionale myndigheter og
organisasjoner, samt aktuelle faginstitusjoner.

BIOLOGISK MANGFOLD
Naturtyper, flora og vegetasjon


Naturtyper i eller nær planområdet (både vindparker i sjø og kraftledninger på land) 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 kortfattet beskrivelse av vegetasjonstyper og eventuelle botaniske
verneverdier i planområdet.



Det skal gjøres en vurdering av hvordan eventuelle sjeldne, sårbare og truede
forekomster vil kunne påvirkes av tiltaket.

Havsul I AS
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Havsul I
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Det skal kort redegjøres for hvordan eventuelle negative virkninger kan unngås ved
plantilpasning.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, eventuelt feltbefaring, erfaringer
fra andre områder og andre land, og kontakt med lokale og regionale myndigheter og
organisasjoner. Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase.
Fugl


Det skal gis en kort beskrivelse av fuglefaunaen i planområdet og viktige områder for
fugl. Det skal gis en oversikt over sjeldne, truede eller sårbare arter og ansvarsarter som
benytter planområdet, samt deres biotoper og kjente trekkveier/ledelinjer.



Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke sjeldne, truede eller sårbare
arter i planområdet gjennom forstyrrelser (støy, bevegelse, lys, økt ferdsel med mer),
kollisjoner (både vindturbiner og kraftledninger på land) og redusert/forringet leveområde
(nedbygging).



Mulige barrierevirkninger for trekkende fugl og eventuelle konsekvenser av dette skal
beskrives.



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,
erfaringer fra andre områder og andre land, og kontakt med lokale og regionale myndigheter
og organisasjoner. Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase.
Annen marin fauna


Det skal gis en kort beskrivelse av viktig områder for marine pattedyr, bunndyr, fisk og
skalldyr i området. Det skal også gies en kort oversikt over viktige habitater, gyteområder,
oppvektsområder og foringsområder Det skal gis en oversikt over sjeldne, truede eller
sårbare arter og ansvarsarter som benytter planområdet. Eventuelle konsekvenser av
tiltaket på overnevnte arter (grunnet støy, vibrasjoner, lys, sedimenttransport,
strømningsforhold osv) skal beskrives.



Eventuelle kjente korallforekomster skal registreres og inntegnes på kart. Eventuelle
virkninger av tiltaket på korallforekomster skal vurderes. Avbøtende tiltak skal vurderes.



Eventuell dannelse av kunstige rev på fundamentene og konsekvensene av dette skal
vurderes.
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Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, eventuelt feltbefaring, erfaringer
fra andre områder og kontakt med lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.
Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfase.
Annen terrestrisk fauna


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



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 mere).



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 lokale og regionale myndigheter og organisasjoner. Vurderingene skal gjøres både for
anleggs- og driftsfase.

STØY, SKYGGEKAST OG FORURENSNING


Det skal utarbeides et støysonekart for vindparken.



Det skal gjøres en vurdering av om støy kan påvirke bebyggelse og friluftsliv. Antatt
støynivå ved nærmeste bebyggelse skal angis. Det skal vurderes om støynivået kan
forandre seg over tid. Ved overskridelse av SFTs retningslinjer for støy, skal eventuelle
avbøtende tiltak vurderes.



Støy i forbindelse med anleggsperioden skal kort beskrives.



Det skal gjøres en vurdering av om eventuelle skyggekast og refleksblink kan påvirke
bebyggelse og friluftsliv.



Dersom nærliggende bebyggelse blir berørt av skyggekast og refleksblink, skal omfanget
kort vurderes i forhold til variasjon gjennom året.



Det skal gjøres en vurdering av risikoen for forurensning fra anlegget i drifts- og
anleggsfasen. Mengden av olje i vindturbinene under drift og omfanget av lagring av
olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeid skal anslås. Avfall og avløp som ventes
produsert i anleggs- og driftsfasen, samt planlagt deponering av dette, skal beskrives.
Det skal gjøres en vurdering av konsekvensene ved uhell eller uforutsette hendelser i
anleggs- og driftsfasen. Avbøtende tiltak som kan redusere eller eliminere eventuell
forurensning skal beskrives.
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Framgangsmåte:
Støyutbredelse fra vindparken skal beregnes ved hjelp av kartopplysninger og
dataprogrammer. Utredningene av støy skal ta utgangspunkt i «Retningslinjer for behandling
av støy i arealplanlegging» (T-1442).

VERNEINTERESSER OG INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER


Eventuelle konsekvenser av tiltaket, indirekte og direkte, for områder vernet etter
naturvernloven og/eller plan- og bygningsloven skal beskrives. Det skal vurderes hvordan
tiltaket eventuelt vil kunne påvirke verneformålet.



Konsekvenser for områder som er omfattet av Ramsar-konvensjonen skal beskrives.



Eventuelle konsekvenser for planlagte verneområder skal beskrives.



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

FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRING


Fiskeri- og havbruksnæringen i ubyggingsområdene skal beskrives.



Eventuelle konsekvenser for utøvelse av fiskeri- og havbruksnæringen, herunder
taretråling, skal vurderes.



Det skal gis en kortfattet oppsummering av eksisterende kunnskap om elektromagnetiske
felt fra kabelanlegg og mulig påvirkning på fisk.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, og kontakt med lokalbefolkning,
fiskerinæringen, Havforskningsinstituttet, lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

NAVIGASJON OG SKIPSTRAFIKK


Tiltakets eventuelle påvirkning på skipstrafikken skal beskrives kort.



Virkninger på alle navigasjonsinnretninger for skipstrafikk som går langs kysten, samt for
inn/utseilingsledene skal beskrives.



Virkninger og eventuelle begrensinger på bruken av de uoppmerkede sjøområdene inne i
parken, sett i forhold til at disse blir benyttet av både yrkesfiskere og lokalbefolkning skal
beskrives.



Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse



Sikkerhet og beredskap under eventuelle redningsaksjoner fra luft og sjø må beskrives.
Eventuelle sikkerhetssoner rundt tiltaket må oppgis.
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Konsekvensene av at sjøkabler kan medføre hindring med tanke på bruk ved uplanlagte
hendelser, tråling og alminnelig oppankring skal beskrives.

Framgangsmåte:
Vurderingene skal gjøres basert på kontakt med lokale, regionale og sentral myndigheter,
relevante organisasjoner og brukere av området. Relevant data- og modelleringsverktøy skal
benyttes i nødvendig utstrekning. Erfaringer fra andre land skal innhentes. Vurderingene skal
gjøres både for anleggs- og driftsfasen.

REISELIV OG TURISME


Reiselivs- og turistnæringen i området skal kort beskrives.



Tiltakets innvirkning på reiseliv og turisme skal vurderes.



Det skal gis en status for arbeidet med Nasjonal Turistveg (Atlanterhavsvegen) og
tiltakets eventuelle påvirkning på Turistvegprosjektet.

Framgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på informasjon innhentet hos lokal, regionale og sentrale
myndigheter og organisasjoner, samt turist- og reiselivsnæringen. Vurderingen av
konsekvenser for reiselivet skal sammenholdes med de vurderinger som gjøres under tema
landskap. Eventuelle erfaringer fra andre områder i Norge og andre land skal innhentes.

LUFTFART


Tiltakets eventuelle påvirkning på omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og
kommunikasjonsanlegg for luftfarten skal beskrives kort.



Tiltakets 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 lavt flygende fly og helikopter.

Framgangsmåte:
Avinor bør kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon og konkrete vurderinger
av tiltaket.

ANNEN AREALBRUK


Tiltakets eventuelle påvirkning på andre arealbruksinteresser tilknyttet planområdet skal
beskrives.
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Fremgangsmåte:
Aktuelle myndigheter bør kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon om
dagens arealbruk og planlagt arealbruk.

INFRASTRUKTUR
Veier, kaier og bygg


Nødvendige veier, kaier, bygg og annen infrastruktur som må etableres som følge av
vindparkene skal beskrives.

Nettilknytning


Aktuelle nettløsninger for tilkobling av vindparkene til eksisterende nett skal beskrives.



Det skal gis en beskrivelse av eventuelle nettmessige begrensninger og andre
konsekvenser i nettet som følge av en utbygging av vindparken. Behov for forsterkninger
i regional og sentralnettet skal beskrives.



Kabel som alternativ til luftledninger skal beskrives generelt, herunder kostnader og
driftsmessige forhold. Kabel skal vurderes som avbøtende tiltak i områder med store
konflikter i forhold til bebyggelse og/eller miljøinteresser.

SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER


Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i vertskommunen,
sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggsog 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 anleggsfasen skal vurderes.

VINDFORHOLD OG ØKONOMI


Vindressursene i planområdet 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.



Prosjektets antatte investeringskostnader, antall vindtimer (på merkeeffekt), drifts- og
vedlikeholdskostnader i øre/kWh og forventet levetid skal oppgis.



Prosjektets antatte produksjonskostnad i øre/kWh skal beregnes. Det skal benyttes en
kalkulasjonsrente på 8 % og en levetid på 20 år.
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LOKALISERING


Tiltakshaver skal begrunne hvorfor de har valgt de meldte områdene til lokalisering av
vindparkene, fremfor eventuelt andre aktuelle områder.

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER


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

NEDLEGGING


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

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.
Miljøverndepartementets veileder T-1177 "Konsekvensutredninger etter plan- og
bygningsloven", gir informasjon om og veiledning for arbeidet med enkelttemaene miljø,
naturressurser og samfunn.
NVE ber Havgul AS om i nødvendig grad ta kontakt med kommuner, grunneiere og andre
berørte interesser i utredningsarbeidet. Havgul AS oppfordres videre til å ta kontakt med
NVE før søknaden med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell
behandling.
Havgul AS skal utforme et kortfattet sammendrag av konsekvensutredningen beregnet for
offentlig distribusjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8. NVE anbefaler at det
utformes en enkel brosjyre.
Konsekvensutredningen skal foreligge samtidig med en eventuell konsesjonssøknad etter
energiloven, og vil bli sendt på høring sammen med søknaden. Konsekvensutredning og
søknad skal gjøres tilgjengelig på internett.
Med hilsen
Bjørn Wold

Arne Olsen

Avdelingsdirektør

Seksjonssjef
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Vedlegg 2: Sjøkart med vindturbiner, overføringslinjer, transformatorstasjoner m.m.

Vedlegg
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Vedlegg 3: Støykotekart (Lden)

Vedlegg
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Vedlegg 4: Støykotekart (Leq24)

Vedlegg
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|Vedlegg 5: Friluftsområder og reiselivsaktører (numrene referer til Tabell 6, 7 og 8 i fagrapporten)

Vedlegg
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Vedlegg 6: Inngrepsfrie naturområder (INON). Kilde: Direktoratet for Naturforvaltning (INONver0103)

Vedlegg
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Vedlegg 7: Kulturminner og kulturmiljøer. Kilde: Riksantikvaren (Askeladden) og Direktoratet for Naturforvaltning (Naturbase).

Vedlegg
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Vedlegg 8: Følgende firmaer har bidratt under utarbeidelsen av konsesjonssøknaden for Havsul
I, II og IV:

Firma

Ansvarsområde / bidrag

NVK Multiconsult AS
v
/ Brian Glover og Kjetil Mork
Postboks 280
1401 Ski
Tlf: 64 85 55 00
E-post: kjetil.mork@multiconsult.no
Internett: www.multiconsult.no

Ansvar for koordinering av øvrige
konsulenter og utarbeidelse
hovedrapporten (konsesjonssøknaden).

Multiconsult AS
v
/ Lars Toverud og Roar Lie
Postboks 265, Skøyen
0213 Oslo
Tlf: 22 51 50 00
E-post: lars.toverud@multiconsult.no
Internett: www.multiconsult.no

Planlegging/prosjektering av
fundamenter

EMD International A/S
v
/ Per Nielsen
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg, Danmark
Tlf: +45 96 35 44 50
E-post: pn@emd.dk
Internett: www.emd.dk

Ansvarlig for micro-siting,
sammenstilling av vinddata,
produksjonsberegninger,
støyberegninger, visualiseringer og
utarbeidelse av kart over skyggekast.

EPC Management ApS
v
/ Johny Liebst
Havrevangen 5A
8400 Ebeltoft, Danmark
Tlf: +45 86 34 13 24
E-post:epc-management@mail.dk

Rådgiver på den tekniske siden;
fundamenter, vindturbiner, infrastruktur,
kostnadsberegninger, etc.

Jøsok Prosjekt AS
v
/ Reidar Jøsok
Kokstaddalen 26
5257 Kokstad
Tlf: 55 22 90 11
E-post: reidar.josok@josok-prosjekt.no

Planlegging/prosjektering av
overføringslinjer (internt og mellom
vindpark og eksisterende nett) og
transformatorstasjoner. Ansvarlig for
utarbeidelsen av konsesjonssøknadene for overføringslinjene.

SWECO Grøner AS
v
/ Tor Morten Sneve
Postboks 400
1327 Lysaker
Tlf: 67 12 80 92
E-post: tor.sneve@sweco.no
Internett: www.sweco.no

Prosjektenes innpassing i kraftsystemet, modellering av nytt nett,
lastflyanalyser, tapsvurderinger,
spenningsanalyser, vurdering av behov
for reaktiv kompensering, dynamiske
analyser og beregning av parkenes innvirking på spenningskvaliteten i form av
spenningsfall, spenningssprang,
flimmer og overharmoniske strømmer.

ISTAD NETT AS
v
/ Kristoffer Sletten
Plutoveien 5
6405 Molde
Tlf: 71 21 35 00
e-post: kristoffer.sletten@istad.no
Internett: www.istad.no

Samarbeid med Sweco Grøner (se
ovenfor)
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Vedlegg 9: Følgende firmaer har bidratt med sin ekspertise under utarbeidelsen av konsekvensutredningene for Havsul I, II og IV:
Firma

Fagområde

NVK Multiconsult AS

Friluftsliv og reiseliv
Samfunnsmessige virkninger
Forurensning
Bunn- og strømningsforhold
Skyggekast
Annen arealbruk

v

/ Brian Glover, Kjetil Mork og
Alexander Kristiansen
Postboks 280, 1401 Ski
Tlf: 64 85 55 00
E-post: kjetil.mork@multiconsult.no
Internett: www.multiconsult.no
Multiconsult AS
v

/ Mari-Ann Ekern, Lene Nagelhus og
Stein Christiansen
Postboks 265, Skøyen
0213 Oslo
Tlf: 22 51 50 00
Internett: www.multiconsult.no

Landskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy

Miljøfaglig Utredning AS
v

/ Bjørn Harald Larsen, Geir Gaarder
og Morten Melby
Bekkjen, 6630 Tingvoll
Tlf: 71 53 17 50
E-post: melby@miljofaglig-utredning.no
Internett: www.miljofaglig-utredning.no

Biologisk mangfold og
verneinteresser
Friluftsliv og reiseliv

Rådgivende Biologer AS
v

/ Geir Helge Johnsen
Bredsgården, Bryggen, 5003 Bergen
Tlf: 55 31 02 78
E-post: post@radgivende-biologer.no
Internett: www.radgivende-biologer.no

Marinbiologi
Fiske og havbruk
Bunn- og strømningsforhold

Høgskolen i Ålesund
v

/ Norvald Kjerstad
6025 Ålesund
Tlf: 70 16 12 00
E-post: norvald.kjerstad@hials.no
Internett: www.hials.no

Navigasjon og skipstrafikk

Teleplan AS
v

/ Eldar Aarholt
Postboks 69
1324 Lysaker
Tlf: 67 12 70 00
E-post: aar@teleplan.no
Internett: www.teleplan.no

Radarkommunikasjon og
flysikkerhet

www.havsul.no

Hovedansvarlig for utarbeidelsen av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen

