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Forord
Norske myndigheter har klare mål om at det skal bygges ut mer lønnsom fornybar energi, deriblant vindkraft. Lyse
ønsker å bidra til at disse målene oppnås, og satser i dag på vindkraft på land. Lyse utvikler også offshore vindkraftprosjekter i Norge for testing og teknologiutvikling.
Lyse søkte konsesjon for Ulvarudla vindkraftverk og Brusali-Karten vindkraftverk i 2007. I 2009 mottok Lyse avslag
på begge søknadene fra NVE.
Lyse har påklagd avslagene til OED, og fremmet samtidig, subsidiært, et betydelig mindre vindkraftprosjekt (Måkaknuten vindkraftverk) dersom OED stadfester NVEs konsesjonsavslag på Ulvarudla vindkraftverk og Brusali-Karten
vindkraftverk.
Måkaknuten vindkraftverk som presenteres i dette dokumentet utgjør en redusert utbygging av allerede omsøkte Ulvarudla vindkraftverk. Det planlegges for 22 vindturbiner med 13 km tilhørende veg, mot tidligere 77 vindturbiner med
58 km tilhørende veg.
Måkaknuten vindkraftverk ligger i all hovedsak innenfor «ja» og «kanskje»-områder i Fylkesdelplan for vindkraft i
Rogaland. Vertskommunene Bjerkreim og Gjesdal er svært positive til prosjektet.
Av nye konsekvensvurderinger fremkommer blant annet:
• Utbyggingsløsningen vil berøre betydelig færre boliger med støy og skyggekast.
• De visuelle virkningene vil bli redusert.
• Større arealer med viktig kystlynghei vil forbli urørt, og viktige områder for fugl, deriblant hubro, vil ikke bli berørt
i samme grad som tidligere.
• Nettilknytningen for Måkaknuten vindkraftverk vurderes som skånsom for natur og miljø.
Lyse ønsker også å understreke betydningen av at Lyse, som regional kraftleverandør og utbygger, får ta del i den vindkraftsatsingen som vil finne sted i Sør-Rogaland. Lyse har som mål å bygge et fleksibelt og robust energisystem med
ulike alternativer i samspill med hverandre, der vindkraft kan stå sentralt. Lyse har gjennomføringsevne, kunnskap og
mulighet til å løfte store prosjekter, og vil samtidig være med å videreutvikle Sør-Rogaland sine fordeler som ledende
energiregion.
Lyse vil derfor anmode OED om å innvilge konsesjon for Måkaknuten vindkraftverk dersom NVEs konsesjonsavslag
på Ulvarudla vindkraftverk og Brusali-Karten vindkraftverk stadfestes.

Stavanger, juni 2010
Revidert februar 2011
Lyse
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Side 6

1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Lyse søkte konsesjon for Ulvarudla vindkraftverk og BrusaliKarten vindkraftverk i 2007. Prosjektet ble omsøkt samtidig
med en rekke andre vindkraftprosjekt i samme område, deriblant Moi/Laksesvelafjellet vindkraftverk (SAE-vind), Bjerkreim vindkraftverk (Dalane vind), Gravdal vindkraftverk
(Fred Olsen Renewables), Skinnansfjellet vindkraftverk (Norsk
Vind Energi) og Stigafjellet vindkraftverk (Statskog SF).

Lyse påklaget avslagene til Olje- og energidepartementet
(OED), og fremmet samtidig, subsidiært, et betydelig mindre
vindkraftprosjekt (Måkaknuten vindkraftverk) dersom OED
stadfester NVEs konsesjonsavslag på Ulvarudla vindkraftverk
og Brusali-Karten vindkraftverk. Måkaknuten vindkraftverk
som presenteres i dette dokumentet utgjør en redusert utbyggingsløsning (figur 1.1 og 1.2) av allerede omsøkte Ulvarudla
vindkraftverk, og utgjør således ikke en ny konsesjonssøknad.

I desember 2009 mottok Lyse avslag på begge sine konsesjonssøknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Statskog fikk også avslag på sin søknad, mens de resterende
fikk innvilget konsesjon.

Figur 1.1 Måkaknuten vindkraftverk ligger i Bjerkreim og Gjesdal kommuner om lag 35 km sør for Stavanger. Planområdet ligger vest for Søyland,
nord for Osland og sør-øst for Sikvaland. Kart: Temakart Rogaland/Ambio miljørådgivning .
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Figur 1.2 Måkaknuten vindkraftverk (rosa) i forhold til tidligere omsøkte Ulvarudla vindkraftverk. Kart: Lyse.

1.2 Innhold
Dette dokumentet beskriver Måkaknuten vindkraftverk. I avsnitt
1.3 og 1.4 gis en vurdering av Måkaknuten vindkraftverk i forhold til NVEs oppsummerende sluttvurdering ved konsesjonsavslag for Ulvarudla vindkraftverk.
I dokumentet forøvrig presenteres ny utbyggingsløsning, vindressurser og energiproduksjon, kostnader og konsekvenser av
Måkaknuten vindkraftverk. Endringer i forhold til offentlige
planer og søknader etter gjeldene lovverk beskrives. For formelle forhold utover dette vises det til konsesjonssøknaden for
Ulvarudla vindkraftverk.

1.3 NVEs avslag på konsesjonssøkand for
Ulvarudla vindkraftverk
Under foreligger NVEs oppsummerende sluttvurdering av
Ulvarudla vindkraftverk med tilhørende nettilknytning:
«….NVE vil etter en helhetlig vurdering avslå konsesjonssøknaden fra Lyse Produksjon AS om å bygge og drive Ulvarudla
vindkraftverk med tilhørende nettilknytning.
NVE legger til grunn at lokaliteten er meget godt egnet for produksjon av vindkraft, og prosjektet ansees sammen med
Moi/Laksesvelafjellet som noe bedre enn de andre omsøkte
vindkraftverkene når det gjelder produksjon. Ulvarudla vindkraftverk vil gi ny elektrisitetsproduksjon i et underskuddsom-

råde, og dermed virke positivt på kraftbalansen og forsyningssikkerheten i regionen. Prosjektet vil være med på å bidra til at
Regjeringens langsiktige målsetting om 30 TWh fornybar energiproduksjon og energieffektivisering kan oppfylles. Tiltaket vil
også medføre positive økonomiske virkninger for Bjerkreim
kommune.
NVE mener likevel at de samlede direkte og indirekte negative
virkningene for landskap, kulturminner/kulturmiljø, friluftsliv,
biologisk mangfold og støy ved bebyggelse er for omfattende.
Ulvarudla vindkraftverk vil i tillegg bli redusert på grunn av Forsvarets eksisterende skytefelt Sikveland/Jolifjell. NVE har i vår
vurdering også lagt til grunn en samlet vurdering av andre konsesjonssøkte og konsesjonsgitte vindkraftverk i Sør-Rogaland.
NVE konstaterer at Bjerkreim og Gjesdal kommuner er positive til tiltaket og at Time kommune er skeptisk. Planområdet er
i FDP-vind (Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland, Lyse anm.)
angitt som et område som i hovedsak ikke er aktuelt for vindkraftutbygging, men en del av de østligste områdene ligger i ett
ja og ett kanskje-område. NVE konstaterer videre at regionale
og noen sentrale myndigheter sammen med blant annet naturvernorganisasjoner er mot prosjektet, med unntak av de områdene som er angitt som ja og kanskje-områder i FDP-vind.
NVE konstaterer at Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren i den tematiske konfliktvurderingen har vurdert tiltaket til å være i stor konflikt med nasjonale miljømål….»
Måkaknuten vindkraftverk
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1.4 Måkaknuten vindkraftverk i forhold til NVEs
konsesjonsavslag for Ulvarudla vindkraftverk
Måkaknuten vindkraftverk fremstår som et betydelig redusert
prosjekt sammenlignet med Ulvarudla vindkraftverk (tabell

1.1). Måkaknuten vindkraftverk vurderes likevel som svært
godt prosjekt på grunn av meget gode vindforhold, kort
avstand til eksisterende nett, god infrastruktur og lokal tilslutning (meget positive kommuner og grunneiere).

Tabell 1.1 Måkaknuten vindkraftverk sammenlignet med Ulvarudla vindkraftverk.

Planområde, km2
Antall turbiner
Antall km interne veger
Antall km luftlinje

Ulvarudla
25
77
58
6 (132 kV)

Måkaknuten
7
22
13
0*

* Hovedalternativet for ekstern nettilknytning forutsetter 132 kV jordkabel. Det er som alternativ løsning også utredet en kombinert løsning med132kV
jordkabel og luftlinje. Se kapittel 3 Utbyggingsplanene.

For Måkaknuten vindkraftverk har Lyse i stor grad hensyntatt de
forhold NVE vektla i sitt konsesjonsavslag for Ulvarudla vindkraftverk. Under gis en kort gjennomgang av viktige tilpassninger:
Forholdet til vertskommunene:
For Ulvarudla vindkraftverk la NVE til grunn at Bjerkreim og
Gjesdal kommune var positive til tiltaket og at Time kommune var
skeptisk. Måkaknuten vindkraftverk inngår ikke i Time kommune. Bjerkreim og Gjesdal kommuner er fortsatt svært positive til
prosjektet. Gjesdal kommune har sendt brev til NVE der Lyse sin
klage på konsesjonsavslag vedrørende Ulvarudla vindkraftverk
støttes (vedlegg 2). Tilsvarende brev er sendt fra Jærrådet ved ordførerne i Time, Hå, Klepp og Gjesdal kommuner (vedlegg 3).
Forholdet til Fylkesdelplan vind for Rogaland (FDP-vind):
Planområdet for Ulvarudla vindkraftverk er i FDP-vind angitt
som et område som i hovedsak ikke er aktuelt for vindkraftutbygging, men en del av de østligste områdene ligger i «ja» og
«kanskje»-område. NVE konstaterte at regionale og noen sentrale myndigheter sammen med blant annet naturvernorganisasjoner var mot prosjektet, med unntak av de områdene som er
angitt som «ja» og «kanskje»-områder i FDP-vind. Måkaknuten vindkraftverk ligger i all hovedsak innenfor disse «kanskje»
– og «ja» områdene i FDP-vind (figur 2.1).
Forholdet til landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmiljø,
støy og forsvaret:
• Landskap: Reduserte virkninger som følge av et betydelig
redusert prosjekt. NVE vektla spesielt eksponeringen av vindturbinene på selve Ulvarudla-ryggen. Disse turbinene er utelatt i Måkaknuten vindkraftverk.
• Kulturminner/kulturmiljø: NVE la til grunn at vindkraftverket kunne ha en vesentlig visuell innvirkning på noen kulturminner- og kulturmiljø med stor verdi, bla Storamoset,
Homsland og Knudaheio. Disse lokalitetene påvirkes imidlertid mest av turbinene på Sikvalandskula og selve Ulvarudlaryggen. Samtlige turbiner i disse to områdene er utelatt i foreliggende planer for Måkaknuten vindkraftverk.
• Friluftsliv: NVE la til grunn størst virkninger for friluftslivet
i de sørvestlige områdene av Ulvarudla vindkraftverk, mens
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de øvrige områdene blir lite benyttet. Vindturbinene i de sørvestlige områdene er nå utelatt.
• Naturmiljø:
Hubro: I konsesjonsbehandlingen for de syv vindkraftverkene
i Høg-Jæren/Dalane la NVE til grunn en minste avstand fra
dokumentert hekkelokalitet for hubro til nærmeste vindturbin på minimum 1 km. For Måkaknuten vindkraftverk er det
nå ingen dokumenterte hekkelokaliteter nærmere enn 2 km
fra nærmeste vindturbin.
Trekkende rovfugl: Planlagt 132 kV luftlinje fra Ulvarudla
vindkraftverk til Bjerkreim trafo ble vurdert som konfliktfylt
i forhold til trekkende rovfugl. For Måkaknuten vindkraftverk planlegges det for 132 kV jordkabel langs eksisterende
veg til Moi/Laksesvelafjellet vindkraftverk som hovedalternativ for nettilknytning.
Næringsområde for havørn og vandrefalk (Kvesfjellet – Måkaknuten): Planområdet for Måkaknuten berører fortsatt dette
området. Ingen av disse artene hekker imidlertid innenfor
planområdet. Da det for Måkaknuten vindkraftverk vil bli
oppført færre vindturbiner i omkringliggende områder enn det
som var planlagt for Ulvarudla vindkraftverk, forventes kollisjonsrisikoen for disse artene samlet sett å avta tilsvarende.
Kystlynghei: Berøres i betydelig mindre grad av Måkaknuten
vindkraftverk enn tilfellet var for Ulvarudla vindkraftverk.
Klokkesøte: Ingen viktige områder for klokkesøte, som er
kategorisert som sårbar (VU), vil bli berørt av tiltaket, selv
om et lite område ligger innenfor planområdet.
• Støy: Støy som følge av tiltaket er betydelig redusert for
Måkaknuten vindkraftverk sammenlignet med Ulvarudla
vindkraftverk. Ingen helårsboliger/fritidsboliger ligger nå
innenfor rød støysone (>55 dBA).
• Forsvaret: Berøres i langt mindre grad av Måkaknuten vindkraftverk da Sikvalandskula og deler av Jolifjell er tatt ut av
planområdet. Se for øvrig kapittel 2.2.
Lyse mener på bakgrunn av overstående at Måkaknuten vindkraftverk er et prosjekt med betydelig reduserte konsekvenser
sammenlignet med Ulvarudla vindkraftverk. Dette fremkommer også av kapittel 6 «Konsekvenser av Måkaknuten vindkraftverk og av tabell 6.1.
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2. Søknader om formelle forhold
2.1 Søknad om konsesjon for bygging og drift
Lyse vurderer Måkaknuten vindkraftverk som allerede omsøkt av
Lyse Produksjon AS i henhold til Energilovens § 3-1 gjennom
Ulvarudla vindkraftverk.
Dette omfatter:
• Et vindkraftverk på inntil 66 MW installert effekt i Bjerkreim
og Gjesdal kommuner.
• Transformator i hver turbin med nødvendig koplingsanlegg.
• Om lag 13 km 22 eller 33 kV jordkabeltrasè internt i vindkraftanlegget frem til intern hovedtransformator.
• Intern hovedtransformator.
Det legges til grunn en ny løsning for nettilknytning av Måkaknuten vindkraftverk. Lyse Produksjon AS søker derfor med
dette etter Energilovens § 3-1 om etablering av jordkabel frem
til hovedtransformator for Moi/Laksesvela vindkraftverk.
Spenningsnivå på jordkabel kan bli 22 kV, 33 kV eller 132 kV
alt etter endelig valgt løsning.
Som alternativ løsning legges til grunn en kombinert jordkabel/luftlinje på spenningsnivå 132 kV frem til hovedtransformator for Moi/Laksesvela vindkraftverk til grunn.
Dersom Moi/Laksesvela vindkraftverk ikke blir realisert søkes
det om en kombinert jordkabel/luftlinje på spenningsnivå 132
kV frem til Bjerkreim transformatorstasjon.
De forskjellige nettalternativene fremkommer av figur 3.2, side 17.
Skulle Stigafjellet vindkraftverk få konsesjon vil det være naturlig med samarbeid om felles nettløsning for Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk.

2.2 Eiendoms- og rettighetsforhold
Lyse har inngått avtale med samtlige grunneiere innenfor
Måkaknuten vindkraftverk. Avtalene gir rett å utrede og planlegge vindkraftanlegg i en avgrenset tidsperiode (opsjonsperiode). I tillegg forutsettes avtalen å gi rett til å bygge ut og drive
vindkraftverket dersom lønnsomheten er tilfredsstillende og
myndighetene gir de nødvendige tillatelser.
Nettilknytningen til Moifjellet berører to grunneiere som ikke
allerede har en avtale med Lyse om utvikling av vindkraftverk.
Lyse er i dialog med grunneierne om inngåelse av en minnelig avtale om nettilknytning over deres eiendom. Lyse tror at en avtale kan
oppnås innen kort tid og vil orientere NVE når avtalene er inngått.
Forsvaret har avtale med flere grunneiere ved Søyland angående skytefeltet Sikvaland/Jolifjell. I «Helhetlig gjennomføringsplan Forsvarets skyte- og øvingsfelt – Sluttrapport» (Forsvarsbygg 25.09.2009) anbefales skytefeltet Sikveland/Jolifjell
utrangert. For Måkaknuten vindkraftverk er det 5-7 turbiner

som ligger innenfor skytefeltet der 2-3 ligger i randsonen, noe
som er en betydelig reduksjon i forhold til Ulvarudla vindkraftverk. Lyse har vært i dialog med Forsvarsbygg under
utviklingen av Ulvarudla vindkraftverk og har også i forbindelse med Måkaknuten fått en oppdatering på at skytefeltets
status er som beskrevet i sluttrapporten nevnt over.

2.3 Ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse
Lyse har som nevnt over inngått avtale med samtlige grunneiere
innenfor planområdet. Det søkes likevel med hjemmel i Lov om
oreigning av fast eiendom av 23.10.59 § 2 pkt. 19 om tillatelse
til ekspropriasjon av nødvendig grunn og tillatelse for bygging
av vindturbiner og drift av kabler og kraftledning, transformatorstasjon og atkomstveier, herunder rett til nødvendig ferdsel
og transport i anleggs- og driftsfasen. Samtidig blir det med
hjemmel i § 25 i Oreigningsloven søkt om tillatelse til å iverksette ekspropriasjonsvedtak før rettskraftig skjønn foreligger
(forhåndstiltredelse).

2.4 Andre nødvendige tillatelser
2.4.1 Plan- og bygningsloven
Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Ulvarudla og BrusaliKarten vindkraftverk. Da planene ble fremmet, ble det gjort
etter gjeldende Plan og bygningslov. Fra 1.7.2009 trådte ny
Plan- og bygningslov (PBL) i kraft. Nytt i den nye loven er blant
annet at det ikke kan stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan for vindkraftprosjekter. Kommunene kan likevel kreve
at dette blir gjort, men må da selv dekke kostnadene med dette.
Spørsmålet om reguleringsplan er tatt opp med kommunene.
Kommunene er godt kjent med de mulighetene til involvering
som endringene i ny PBL gir i forhold til detaljplanlegging av
vindkraftverk, herunder utarbeidelse av miljø-og transportplan
og detaljplan. En tar sikte på å avklare forholdet til reguleringsplan i den videre behandlingsprosessen.

2.5 Forholdet til kommunale og regionale planer
2.5.1 Kommuneplaner
Ulvarudla vindkraftverk ligger i Time, Bjerkreim og Gjesdal
kommuner. Måkaknuten vindkraftverk ligger kun i Bjerkreim
og Gjesdal kommuner. Mesteparten av interesseområdet er
betegnet LNF (landbruk, natur og friluft) i de respektive kommuneplanene. I kommuneplanen for Gjesdal kommune ligger
også Forsvarets skytefelt Sikvaland/Jolifjell som delvis berøres
av planene om Måkaknuten vindkraftverk.
2.5.2 Regionale planer
I vedtatt Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland (FDP-vindkraft) ligger Måkaknuten i all hovedsak i «ja» og «kanskje»
områder (figur 2.1). Dette er en vesentlig endring i forhold til
Ulvarudla vindkraftverk der betydelige områder lå i «nei»
områder i FDP-vindkraft.
Måkaknuten vindkraftverk
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Figur 2.1 Måkaknuten vindkraftverk i forhold til Fylkesdelplan for vindkraft. Planområdet ligger i all hovedsak i «ja» og «kanskje» områder. Kart: Lyse.

Bilde 1 Utsikt fra like sør for toppen av Måkaknuten mot sørvest. Langavatn i bakgrunnen. Foto: Ambio miljørådgivning.
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3. Utbyggingsplanene
3.1 Lokalisering og områdebeskrivelse
Måkaknuten vindkraftverk ligger i Bjerkreim og Gjesdal kommuner (figur 1.1, 3.1 og vedlegg 4). Planområdet ligger vest for
Søyland, nord for Osland og sør-øst for Sikvaland. Ryggene
hvor turbinene er tenkt plassert strekker seg i en nordøstlig-sørvestlig retning, nord og sør for Stora- og Litla Djuplivatn,

Langavatn og selve Måkakanutentoppen (437 moh). Planområdet omfatter et areal på om lag 7 km2. Turbinene planlegges
i høyder mellom 300 og 400 moh.
Vegetasjonen i planområdet består hovedsaklig av lynghei, kulturskog, myr, åpent vann og bart fjell.

Figur 3.1 Plankart Måkaknuten vindkraftverk. Kart: Lyse.

3.2 Turbiner

3.3 Interne veger

Det planlegges for 22 stk 3 MW turbiner, dvs. inntil 66 MW
installert effekt. Som for Ulvarudla vindkraftverk er det i alle
beregninger (produksjon, støy, synlighet med mer) lagt til
grunn en V90 Vestas turbin. Tårnhøyde er 80 meter og rotordiameter 90 meter. Dette gir en total høyde på 125 meter. Det
understrekes imidlertid at endelig valg av turbintype ikke er
foretatt.

Det legges opp til å benytte traseer for eksisterende landbruksveier som atkomstveger til planområdet. Hovedalternativet for
atkomst planlegges fra Fylkesvei 504 ved Osland. Som alternativ vurderes atkomst fra E39 ved Søyland. Fra disse vil vindkraftverkets interne veger bli etablert. Samlet lengde på veger,
inkludert atkomstveger, er på om lag 13 km.
Vegbredde, kurvatur, helning og nødvendig akseltrykk vil
kunne variere noe avhengig av både turbintype og krantype for
installasjon. Typiske krav er imidlertid som tidligere presentert
for Ulvarudla vindkraftverk.

Turbinplasseringene i planområdet er som for tilsvarende areal
i Ulvarudla vindkraftverk. En har søkt å optimalisere plasseringene av turbinene langs rygger med nordøstlig-sørvestlig
utstrekning, da dette utnytter de dominerende vindretningene i
området svært godt.

3.4 Nettilknytning
Nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk planlegges via
Moi/Laksesvela vindkraftverk. Det er utarbeidet en fagrapport
Måkaknuten vindkraftverk
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(vedlegg 8) for nettløsning i vindkraftverket, tilknytning til overliggende nett og nettrelaterte synergier med andre nærliggende vindkraftverk (Stigafjellet og Moi/Laksesvela vindkraftverk). Omsøkte
løsning og alternative løsninger er vist i figur 3.2 og vedlegg 5.
De totale kostnadene for nettilknytningen (omsøkt løsning) er
estimert til 50,5 mill. NOK. Måkaknutens andel av kostnader i
Bjerkreim transformatorstasjon kommer i tillegg til dette.
3.4.1 Omsøkt løsning – Alternativ 1
Internt overføringsnett
Det interne nettet i Måkaknuten vindkraftverk vil bygges opp
av jordkabler på 22kV eller 33kV spenningsnivå.
Turbinene grupperes i radialer på opptil 7 turbiner på 22kV evt.
11 turbiner på 33kV. Kablene i hver radial går fra «ytterste» turbin via koblingsanleggene til turbinene som ligger nærmere transformatorstasjonen. Kabeltverrsnitt øker for hver turbin, det blir
også noen koblingsstasjoner i «nettstasjonshytter» som samler opp
grupper av kabler der hvor turbinene ikke havner på linje, for så å
videreføre effekten med større tverrsnitt mot transformatorstasjonen. Kabeltype vil være TSLF fra 95mm2 til 630mm2 tverrsnitt og
det legges jording og kommunikasjonskabler i samme grøft.
Kostnadene for det interne nettet er estimert til 9,9 mill. NOK.
Transformatorstasjon i vindkraftverket
I omsøkte løsning vil det være behov for å opptransformere
parkspenningen fra 22kV eller 33kV til 132kV. Stasjonen vil bli
bestykket med 3-4 x 22/33kV bryterfelt, 1 x 132kV bryterfelt
og en 70MVA transformator.
Transformatorstasjonen er tenkt plassert like sør for Djuplivatnet ved atkomstveien fra Osland, vest i planområdet. Bygningsmassen opptar omlag 300m2 men det må forventes å opparbeide en tomt på 1200-1500m2 for å ha tilstrekkelig plass til
stasjon, utstyrsleveranser, parkeringsplass med mer.
Kostnad transformatorstasjon er estimert til 16.1 mill. NOK.
Ekstern nettilknytning
Det legges til grunn at Moi/Laksesvela vindkraftverk realiseres.
Det planlegges for jordkabel i hele traseens lengde opp til Moifjellet. Kabelen vil ha et tverrsnitt på 400mm2, kabeltrassen vil
ha en sikkerhetssone på 6m, 3m til hver side fra senterlinje.
Måkaknuten vindkraftverk planlegges koblet inn på 132kV
koblingsanlegg i Moifjellet transformatorstasjon. Fra Moifjellet
planlegges det for felles 132kV linjetrasè ned til planlagte Bjerkreim trafostasjon.
Lyse og SAE Vind har gjennomført et møte for å avklare hvilke
løsninger for nettilknytning som vil være å foretrekke på Moifjellet. Både Lyse og SAE Vind legger vekt på å velge løsninger
som gir enkle grensesnitt mellom de to vindkraftverkene. Av de
mulige løsningene som ble diskutert er det den omsøkte løsningen med 132kV som gir den beste tekniske, så vel som forretningsmessige løsningen for partene.

12

Måkaknuten vindkraftverk

Kostnadene for den eksterne nettilknytningen frem til Bjerkreim trafo er estimert til 24,5 mill. NOK.
3.4.2 Alternative løsninger
Alternativ 2
Som omsøkt alternativ men 132kV jordkabel går over i luftlinje ved foten av Middagsfjellet sør for Rv504 og opp til Moifjellet. Linjen går parallelt med, eller faser ut, eksisterende distribusjonsnettlinje som forsyner Bjerkreimsenderen på
Urdalsnipa.
Kostnad er estimert til 46,5 mill. NOK (kostnadsdifferansen
mellom kabel og linje er 4 mill. NOK).
Alternativ 3
Dersom Moi/Laksesvela vindkraftverk ikke skulle bli realisert
vil en 132kV luftlinje fra alternativ 2 fortsette mot planlagte
Bjerkreim transformatorstasjon for tilknytting til 300kV sentralnett.
Kostnad er estimert til 48,8 mill. NOK.
22kV og 33kV er også vurdert som mulig spenningsnivå opp til
Moifjellet, men på grunn av størrelsen på traseer, marginal
kostnadsbesparelser, elektriske tap og mer omfattende grensesnitt/tiltak i Moifjellet transformatorstasjon, vurderes 132kV
som et bedre alternativ.
3.4.3 Bjerkreim transformatorstasjon
Lyse Elnett har fått konsesjon til bygging og drift av Bjerkreim
transformatorstasjon. Vindkraftverkene som er planlagt i Bjerkreim, Time, Gjesdal og Hå kommuner vil tilknyttes sentralnettet via denne. Kostnadene for en slik trafo er estimert til om
lag 200-250 mill. NOK. Lyse Elnett signaliserer at de ulike tiltakshaverne vil måtte dekke hele kostnaden ved etablering av
stasjonen. Kostnadene kan fordeles på tiltakshaverne etter ulike
fordelingsnøkler. I Kapittel 5, Kostnader, er Lyses forventede
andel av disse kostnadene inkludert i de stipulerte investeringskostnadene for Måkaknuten vindkraftverk.
3.4.4 Mulige synergier med Stigafjellet vindkraftverk
Om både Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk skulle bli
tildelt konsesjon, vil det være naturlig å se på felles løsninger
for nettilknytning. Lyse er åpne for at en felles nettløsning kan
utformes på flere måter og at løsningen bør optimaliseres hvis
et samarbeid realiseres.
Kabeltverrsnittet som legges i foregående alternativer for Måkaknuten alene trenger ikke å oppgraderes ytterligere for å overføre Stigafjellets omsøkte 25MW. Derimot må antall bryterfelt og
transformatorkapasitet økes i transformatorstasjonen.
Mulige konfigurasjoner i felles transformatorstasjon:
I – Stigafjellet kommer med systemspenning 33kV og har egen
transformator og eget bryterfelt mot 132kV i Måkaknuten
transformatorstasjon.
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II – Stigafjellet kommer med systemspenning forskjellig fra
Måkaknuten. Tilknyttes gjennom egen 33/22kV transformator til Måkaknutens 22kV samleskinne. 132/22kV transformator må dimensjoneres opp. Felles 132kV bryterfelt.
IIIa – Stigafjellet kommer med systemspenning forskjellig fra
Måkaknuten. 132/22 Transformator i Måkaknuten utrustes
med en tredje vikling og økt kapasitet for tilknytning av Stigafjellet. Felles 132kV bryterfelt.

Alternativene er grovt listet etter avtagende kostnader. Det kan
også være aktuelt å fordele kapasiteten på flere transformatorer mot 132kV samleskinnen. Kostnader og grensesnitt må
avgjøres blant annet på bakgrunn av hvor samkjørte prosjektene er i tid og hvor omfattende avtaleverket skal være.
En felles nettløsning kan ha mange fordeler og hvis det gis konsesjon til begge vindkraftverkene bør den totale nettløsningen
optimaliseres med tanke på traseer, spenningsnivåer og plassering av transformatorstasjon.

IIIb – Stigafjellet kommer med samme systemspenning som
Måkaknuten, 22/33kV, og tilkobles felles transformator som
er dimensjonert for totalytelsen. Felles 132kV bryterfelt.

Figur 3.2 Nettilknytning. Kart: Lyse.

Måkaknuten vindkraftverk
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4. Vind og energiproduksjon
4.1 Vindforhold

Dominerende vindretning i planområdet er øst-sørøst, sør-sørøst og nord-nordvest (figur 4.1).

Vurderinger av vindforhold for Måkaknuten vindkraftverk er
gjort av StormGeo (vedlegg 9).

0-3 m/s
3-6 m/s
6-9 m/s
9-12 m/s
12-15 m/s
15-18 m/s
18-21 m/s
21-24 m/s
24-27 m/s
27-30 m/s

0.15

0.1

0.05

0
0

0.05

0.1

0.15

Figur 4.1 Vindrose for Måkaknuten vindkraftverk.
Figur: StormGeo.

Wind (m/s)

Det er beregnet en gjennomsnittlig vindstyrke på 8,5 m/s per år.
Den gjennomsnittlige vindstyrken i driftstiden er imidlertid estimert til 9,1 m/s. Figur 4.2 viser Gjennomsnittlig vindstyrke per
måned og år.
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Figur 4.2 Gjennomsnittlig vindstyrke per måned og år. Figur: StormGeo.
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Figur 4.3 viser gjennomsnittlig årlig vindstyrke for den enkelte turbin.

WRF: Annual wind (average) per turbine
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Figur 4.3 Gjennomsnittlig årlig vindstyrke for den enkelte turbin. Figur: StormGeo .

4.2 Energiproduksjon
Måkaknuten vindkraftverk planlegges med en installert effekt på
inntil 66 MW. I følge beregninger utført av StormGeo, kan en for

Måkaknuten vindkraftverk regne med en brukstid på 3468 timer
per år. Dette gir 229 GWh årlig produksjon av ny fornybar energi. I tabell 4.1 er turbinenes nøkkeltall oppsummert.

Tabell 4.1 Turbindata*. Årlig gjennomsnittlig vind, gjennomsnittlig vind ved produksjon, antall prosent av tiden turbinen produserer,
årlig brutto produksjonsestimat, brutto brukstimer, prosent vaketap, netto produksjon og netto brukstimer. Tabell: StormGeo.

tno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

avg
wind
(m/s)
8.5
8.5
8.5
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.3
8.4
8.4
8.4
8.4
8.5
8.5
8.6
8.5

prod
wind
(m/s)
9.1
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.1
9.0
8.9
9.0
9.1
9.1
9.1
9.1
9.2
9.2
9.2
9.2

% avail

89.2
89.3
89.4
89.4
89.6
89.7
89.7
89.6
89.3
88.9
88.5
88.2
87.8
88.4
88.7
88.6
88.7
88.8
89.0
89.2
89.3
89.1

annual
energy
(MWh)
10678
10757
10807
10878
10942
10952
10946
10919
10805
10664
10496
10349
10083
10344
10528
10535
10560
10657
10763
10839
10900
10818

user
hours
3559
3586
3602
3626
3647
3651
3649
3640
3602
3555
3499
3450
3361
3448
3509
3512
3520
3552
3588
3613
3633
3606

wake
loss
%
1.12
1.93
2.53
3.70
2.55
0.91
2.38
1.77
2.11
1.93
4.76
2.20
1.87
3.28
2.63
2.53
2.87
2.71
3.68
3.99
3.67
3.36

annual
energy
(MWh)
10559
10549
10534
10475
10663
10852
10686
10726
10577
10458
9997
10122
9894
10004
10251
10269
10257
10368
10367
10406
10500
10455

user
hours
3520
3516
3511
3492
3554
3617
3562
3575
3526
3486
3332
3374
3298
3335
3417
3423
3419
3456
3456
3469
3500
3485

* Værmodellen som er benyttet
tar hensyn til vindskjær og
turbulens.
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5. Kostnader
NVE og ENOVAs «Mulighetsstudie for landbasert vindkraft
2015-2025» rapport 18/ 2008 gir en oversikt over investeringskostnader ved vindkraftutbygging i Norge. Tallene som legges til
grunn er en investeringskostnad på 13 mill. NOK/MW, 15 øre i
driftskostnader og 6,5 % rente. Siden 2008 har flere aktører i
markedet indikert at kostnadene på selve vindturbinen har sunket. Ettersom turbinprisen utgjør en stor andel av investeringskostnadene gir endringer her store utslag på totalkostnaden til
et vindkraftverk. Videre vil synergieffekter med andre vindkraftverk i Bjerkreimsområdet kunne bidra til kostnadsbesparelser. På den annen side vil vindkraftverkene ta del i store felleskostnader til infrastruktur som ny transformatorstasjon for
tilknytning til 300kV sentralnett. Investeringen kan grovt deles
opp i hovedkomponenter som vist i tabell 5.1.

Tabell 5.1. Typisk fordeling av investeringskostnadene for
hovedkomponentene i et vindkraftverk.
Vindturbin
Fundamentering
Veger
Annet
Nettilknytning
Totalt
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ca
ca
ca
ca
ca
ca

70%
5%
10%
5%
10%
100%

Med utgangspunkt i rentesatsen og driftskostnaden fra NVE og
ENOVAs mulighetsstudie og en brukstid på 3468 fullasttimer
som gir en estimert årsproduksjon på 229 GWh, kan produksjonskostnaden for Måkaknuten vindkraftverk beregnes. Ved
en investeringskostnad på 11,5 mill. NOK/MW beregnes produksjonskostnaden til 45,2 øre/KWh. Ved en investeringskostnad på 12,5 mill. NOK/MW, som er nærmere kostnadsnivået
nevnt over, blir produksjonskostnaden 47,7 øre/KWh.
Den totale investeringskostnaden vil være mellom 759 og 825
mill. NOK. Inkludert i denne kostnaden er Lyses antatte andel
av kostnader til tiltak i Forsvarets radar på Skykula og anleggsbidrag til Bjerkreim transformatorstasjon. Tallene som refereres
her baseres på vurderinger og tilgjengelig informasjon fra vindkraftbransjen. De faktiske investerings- og produksjonskostnadene vil først bli tilgjengelige etter hvert som endelig turbinvalg
og detaljplanlegging før utbygging er gjennomført.
Grønne sertifikater er en forutsetning for utbygging av fornybar energi. For Måkaknuten har Lyse gjennomført en nåverdiberegning av anlegget der det legges til grunn et støttenivå som
er på nivå med det som kan observeres i det svenske markedet
for grønne sertifikater. Selv når 2008 nivået for investeringskostnader på 13 mill. NOK/MW legges til grunn, er det Lyses
vurdering at Måkaknuten er et meget godt vindkraftprosjekt.
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6. Konsekvenser av Måkaknuten vindkraftverk
6.1 Materiale og metode
Ambio miljørådgivning har gjennomført en vurdering av mulige konsekvenser for Måkaknuten vindkraftverk. Planområdet
for Måkaknuten vindkraftverk utgjør en del av planområdet
for Ulvarudla vindkraftverk. Da Ulvarudla vindkraftverk ble
fullt utredet i samsvar med fastsatt utredningsprogram, er det i
stor grad benyttet fagrapporter fra dette prosjektet. Disse er
supplert med ny fagrapport for samfunn, nye støy- og skyggekart, nye fotomontasjer og nytt synlighetskart. Det er også supplert med ny kunnskap fra overvåkningsprosjekt for hubro (Ecofact AS) og kartlegging av trekkende rovfugl som ble
gjennomført høsten 2007 (Ambio miljørådgivning). Planområdet og ny trasè for nettilknytning er befart av utreder.

6.2 Sammendrag konsekvenser av Måkaknuten
vindkraftverk
Under foreligger et sammendrag av konsekvenser for Måkaknuten vindkraftverk, og en sammenligning med Ulvarudla
vindkraftverk, utarbeidet av Ambio miljørådgivning.
Konsekvensutredningen er i sin helhet vedlagt (vedlegg 10) i
dokumentet «Konsekvenser for samfunn, miljø og naturresurser ved utbygging av Måkaknuten vindkraftverk, Bjerkreim og
Gjesdal kommuner» (Ambio miljørådgivning).
Landskap
Måkaknuten vindkraftverk vurderes å ha et betydelig synlighetsområde og relativt store visuelle virkninger på landskapet
innenfor dette området. Flere av de viktige landskapsområder
som er identifisert innenfor 6 km fra vindkraftverket vil bli
direkte eller indirekte påvirket av utbyggingen. I dette varierte
landskapet i Jæren fjellbygd vil likevel de visuelle opplevelsesvirkningene primært være knyttet til høyereliggende områder.
I forhold til Ulvarudla vindpark vil antallet turbiner bli redusert
fra 77 til 22 stk. ved en utbygging av Måkaknuten vindkraftverk.
Dette betyr at de visuelle virkningene innenfor synlighetsområdet
blir mindre omfattende. Gjenstående turbiner vil også være trukket lengre bort fra bebyggelse og befolkningssentra på Jæren.
På grunn av at flere av de høyereliggende landskapsområder
innenfor influensområdet har stor verdi, blir konsekvensene
likevel relativt store for landskap.
Etableringen av Høg-Jæren vindpark har ført til at et av de viktige landskapsområdene i influensområdet for Måkaknuten
vindkraftverk er blitt redusert i verdi. Videre vil influensområdet for Måkaknuten vindkraftverk bli noe mer preget av inngrep etter at Høg-Jæren vindpark er etablert.
Kulturminner og kulturmiljø
Kun tre viktige kulturminner i influensområdet vurderes å ligge
slik til at virkningsomfanget vil kunne være middels negativt

eller større. Dette gjelder gårdsmiljøene på Osland og Holmaholen, samt en kulturminnelokalitet ved Galtatjørn. Øvrige
lokaliteter ligger slik at det ikke vil være fri siktelinje til turbinene eller at avstanden til vindkraftverket er relativt stor.
I forhold til en utbygging av Ulvarudla vindpark vil antall kulturminner/-miljøer som ligger visuelt skjermet fra Måkaknuten
vindkraftverk være vesentlig redusert. De visuelle virkningene
for de som blir berørt vil også være mindre.
Flere av kulturminnene i influensområdet for Måkaknuten vindkraftverk vil ellers bli visuelt påvirket av Høg-Jæren vindpark.
Friluftsliv og ferdsel
Hele planområdet benyttes til en viss grad til friluftsliv, men
bruksfrekvensen utenfor ruter til utsiktspunktene er relativt
begrenset. Området har primært lokale og regionale brukere.
Det øvrige influensområdet har også overveiende lav bruksfrekvens til friluftsliv, men enkelte ruter til utsiktspunkter er populære. Fra alle disse toppene er det helt ellers delvis innsyn til
planområdet. Dersom kun bruksfrekvens legges til grunn, er
Synesvarden det viktigste turområdet i influensområdet. Den
største negative faktoren med utbyggingen vil være redusert
opplevelsesverdi i tilnærmet uberørte utmarksområder for
dagens brukere.
I motsetning til Ulvarudla vindpark, vil Måkaknuten vindkraftverk ikke medføre direkte inngrep i friluftsområdet Timeheia
øst (med Sikvalandskula og Edlandskula). Store deler av friluftsområdet Timeheia sørøst (med høydedraget Ulvarudla) vil
også bli skånet. Det visuelle omfanget, støy og skyggekast i forhold til andre friluftsområder i influensområdet vil også bli
vesentlig redusert.
Flere av friluftsområdene i influensområdet for Måkaknuten vindkraftverk vil ellers bli negativt påvirket av Høg-Jæren vindpark.
Naturtyper, vegetasjon og flora
Kystlyngheien i planområdet inngår i et større, sammenhengende område som er gitt stor verdi. Kystlynghei er ellers i sin
helhet en sterkt truet vegetasjonstype. Turbiner og veier vil
resultere i en fragmentering av den østligste delen av dette
området, noe som reduserer områdets verdi. Da det er en relativt begrenset del av det store kystlyngheiområdet som blir
berørt, vurderes det relative virkningsomfanget for området å
være begrenset. De viktigste områdene for den rødlistede planten klokkesøte (VU) i planområdet for den omsøkte Ulvarudla
vindpark blir ikke berørt av utbyggingen. Ingen andre viktige
naturtyper, vegetasjonstyper eller flora vil bli direkte berørt.
Kabeltraseen på Moifjellet vil ellers gå gjennom en kystmyr, en
naturtype med middels verdi. Videre vil traseen går gjennom
Måkaknuten vindkraftverk
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områder med kystlynghei som har stor verdi. Det kan være
aktuelt med tilpasninger av kabeltraseen for å unngå inngrep i
kystmyra.

ninger for ungeproduksjonen. Også spurvehauk hekker i det
øvrige influensområdet. Med foreliggende kunnskap utgjør planområdet ikke blant de viktigste næringsområdene for paret.

Da planområdet vil bli redusert fra 25 til 7 km2 sammenlignet
med Ulvarudla vindpark vil dette medføre at store, sammenhengende arealer av kystlynghei ikke vil bli berørt av tiltaket.

Det er sannsynlig at utbyggingen av Måkaknuten vindkraftverk
vil føre til at trekkende rovfugl kolliderer med turbinene. Da tettheten av rovfugl er lav i dette området, vurderes også kollisjonsrisikoen som lav. Næringssøkende kongeørn kan også bli negativt berørt av utbyggingen gjennom kollisjoner med turbiner.

Fugl
Det forventes at en vesentlig del av den lokale orrfuglbestanden
i og ved planområdet blir berørt av tiltaket, og det er sannsynlig at utbyggingen vil føre til reduksjon i tetthet og ungeproduksjon i området.
Tiltaket berører et dokumentert og et sannsynlig territorium for
hubro. For territoriet som er kjent, der hubroene har reirplasser innenfor 3 km fra planområdet, vil utbyggingen neppe ha
virkninger på hubroens bruk av reirplasser. Det er også lite
sannsynlig at utbyggingen vil ha negative virkninger for ungeproduksjon, da de viktigste næringsområdene ikke ligger i planområdet. Kollisjonsrisikoen vurderes også som lav, da hubroen
sjelden beveger seg i rotorhøyde, samt at kun mindre deler av
planområdet inngår i de nevnte territoriene.
Planområdet ligger nær opptil et sannsynlig reirområde for
havørn. Dersom havørnene ikke oppgir det sannsynlige hekkeområdet, noe som ikke kan utelukkes, vil de kunne være betydelig utsatt for kollisjoner. Ørnene blir hyppig observert over
planområdet, og ofte flyr de i rotorhøyde. Dette betyr at det må
forventes kollisjoner med turbiner, samt at det er sannsynlig at
utbyggingen kan få negative virkninger for bruken av reirområdet og fremtidig ungeproduksjon.
Det er registrert to hekkelokaliteter for vandrefalk innenfor 2 km
fra plangrensen for Måkaknuten vindkraftverk. Kollisjonsfrekvensen antas å være så lav at det sjelden får negative virk-

Sammenlignet med utbyggingsplanene for Ulvarudla vil kollisjonsrisikoen for fugl teoretisk sett bli redusert med mer enn to
tredjedeler som følge av færre antall turbiner i Måkaknuten
vindkraftverk. Inngrepenes avstand i forhold til kjente hekkelokaliteter til hubro vil også øke.
Flere av de sjeldne og sårbare fuglene som vil bli påvirket av
Måkaknuten vindkraftverk benytter ellers planområdet for
Høg-Jæren vindpark.
Støy og skyggekast
Ingen helårs- og fritidsboliger vil få en støybelastning over 55
dB(A) Lden, som tilsvarer rød sone. Cirka et 30-talls bygninger (se boks 1 for Lyses kommentar) vil ligge i gul sone (45-55
dB(A) Lden ).
Med mulig unntak av to fritidsboliger (den ene av disse to fritidsboligene tilhører en av grunneierne i Måkaknuten vindkraftverk), vil omfanget av skyggekast ikke overskride svenske
grenseverdier. Noe gårdsbebyggelse ved Søyland og gården
Holmaholen vil i kortere perioder bli eksponert for skyggekast.
Sammenlignet med Ulvarudla vindpark vil antall boliger og fritidshus som får en støybelastning over 45 dB(A) Lden bli mer
enn halvert. Skyggekastberegninger utført for Ulvarudla vindpark viste stor belastning av skyggekast på mange fritids- og

Boks 1:
Av konsekvensutredningen fremkommer det at ca et 30-talls bygninger ligger i gul støysone (45 – 55 dB(A)Lden). Blant disse bygningene er det skilt mellom helårsboliger og fritidsboliger. Lyse har på bakgrunn av støykartet, befaring i planområdet og samtaler
med grunneiere i området sett nærmere på disse bygningene og bruksområdene for disse. En oversikt foreligger i tabell A.
Tabell A Oversikt over bygninger i gul (45 – 55 dB(A)Lden) støysone.
Grunneier/interesser i Måkaknuten vindkraftverk
Ja
Nei

Bygningstype

Antall

Helårsbolig

13

8*

5

Fritidsbolig

14

2

10-12**

Jakthytte/beitelagshytte

2

2

0

Annet

3

3***

0

*
En bolig står tom. Planlegges utleid
** Ni fritidsboliger ligger relativt samlet ved Moi/Litlavatn i støysone 45-50 dB(A)
*** Utleiehytter
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helårsbolig, i tillegg til at skyggekast ville ha en stor negativ
innvirkning på friluftsområder i influensområdet. Virkningene
av skyggekast fra Måkaknuten vindkraftverk vurderes derimot
som små.
Landbruk og annen arealbruk
Vindkraftverket vil føre til ca 2 % av planområdet bli direkte
beslaglagt. Planområdet benyttes i dag hovedsakelig som
utmarksbeite for småfe. I anleggsfasen vil utbyggingen medføre
noe forstyrrelse for beitedyr. Veiene vil gi brukere letter tilgang
til området i forhold til tilsyn av dyr, gjødsling, uttak av skog
m.m. I tillegg vil utbygging gi inntekter til grunneierne.
Utbyggingen vil føre til at et inngrepsfritt områder sone 2 på 3,4
km2 vil bli inngrepsnært. Ingen områder som er vernet i medhold
av naturvernloven blir berørt. Planområdet ligger delvis i Bjerkreimsvassdraget, som er varig vernet mot kraftutbygging.
Kabeltraseen fra Måkaknuten og opp til trafoen på Moifjellet
vil berøre både utmarksbeite, innmarksbeite og mindre arealer
med dyrka mark. Disse inngrepene vil kun gi kortvarige negative virkninger, og vurderes som relativt marginale arealbeslag.
Et færre antall grunneiere vil bli berørt av Måkaknuten vindkraftverk sammenlignet med Ulvarudla vindpark. Ingen av

utbyggingene vil berøre vernede områder, men ved en realisering av Ulvarudla vindpark ville ytterligere ett mindre, inngrepsfritt område gått tapt.
Samfunnsmessige virkninger
Etableringen av vindkraftverket vil gi kortvarige positive effekter for næringsliv og sysselsetting, både nasjonalt og innenfor
regionen. For kommunal økonomi vil etableringen gi årlige og
mer langvarige positive effekter.
Lavere investeringskostnader for Måkaknuten vindkraftverk vil
resultere i lavere tilskudd til kommunal økonomi og mindre
virkninger på sysselsetning og leveranser sammenlignet med
Ulvarudla vindpark.
I likhet med Ulvarudla vurderes Måkaknuten vindkraftverk
ikke å komme konflikt med luftfartsinteresser
Sammenligning konsekvenser
Tabell 6.1 gir en sammenligning av konsekvenser for Ulvarudla og Måkaknuten vindkraftverk. Tabellen viser at Måkaknuten vindkraftverk fremstår med betydelig reduserte konsekvenser sammenlignet med Ulvarudla vindkraftverk.

Tabell 6.1 Sammenligning av konsekvenser for Ulvarudla og Måkaknuten vindkraftverk uten avbøtende tiltak.
Tabell: Ambio miljørådgivning. Farger: Lyse.

*Veide konsekvenser for flere tema.

Måkaknuten vindkraftverk

19

Ma?kaknuten:243-04 Lyse Sider 1-04

24-02-11

14:20

Side 20

Vedlegg
1. Brev fra Lyse Produksjon til NVE: Lyse Produksjon påklager vedtaket vedrørende NVEs avslag på
konsesjonssøknader for vindkraftanleggene Ulvarudla og Brusali-Karten, som ligger i kommunene Hå,
Time, Gjesdal, Bjerkreim i Rogaland.
2. Brev fra Gjesdal kommune til NVE: Vedr. NVEs avslag på konsesjonssøknad for vindkraftanlegg
på Ulvarudla i Hå, Time og Gjesdal kommune
3. Brev fra Jærrådet til NVE: Vedr. NVEs avslag på konsesjonssøknad for vindkraftanlegg på Ulvarudla.
4. Plankart Måkaknuten vindkraftverk
5. Plankart nettilknytning
6. Kjeller Vindteknikk: Støysonekart
7. Kjeller Vindteknikk: Skyggekastkart
8. Sweco: Fagrapport nett Måkaknuten (eget dokument)
9. StormGeo: Energi-produksjonsestimat for Måkaknuten vindpark med bruk av numerisk værmodell
(eget dokument)
10. Ambio miljørådgivning: Konsekvenser for samfunn, miljø og naturresurser ved utbygging av
Måkaknuten vindkraftverk (eget dokument).

Kontaktinformasjon

Ytterligere informasjon om utbyggingsplanene
kan fås ved henvendelse til:

Kontaktinformasjon Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE):

Lyse Produksjon AS
Postboks 8124, 4069 Stavanger
Telefon 51 90 80 00
Faks 51 90 80 01
www.lyse.no

Postadresse:
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Kontaktpersoner:
Ånund Nerheim
Prosjektleder
Telefon: 51 90 81 12 / 93 48 81 12
E-post: anund.nerheim@lyse.no

Dokumentet er tilgjengelig på NVE sine nettsider
www.nve.no

Anne-Kari Aas Eielsen
Senior kommunikasjonskonsulent
Telefon: 51 90 82 49 / 93 48 82 49
E-post: anne-kari-aas.eielsen@lyse.no
Håvard Nagell Bjordal
Miljørådgiver
Telefon 51 90 82 09 / 93 48 82 09
E-post: havard.bjordal@lyse.no
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Saksbehandler:
Mathilde Berg
Telefon 22 95 95 21
E-post: mbe@nve.no

