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Vindkraft Nord AS —Dønnesfiord vindkraftverk i Hasvik kommune 1 Fmnmark
—klagesak
Innledning

Norgesvassdrags-og energidirektorat(NVE)ga den 23.mai2012Dønnesfiord
VindparkAS (ogsåomtaltsomtiltakshaver)konsesjontil å bygge,eie og driveet
vindkraftverkmed inntil10MWinstallerteffekti Hasvikkommunei Finnmark.
NVEsvedtakb1epåklagetavMeteorologiskinstitutt (MI)i brevav 15.og 28.juni2012.
NVEfantikke grunnlagfor å oppheveellerendre vedtaket,og sakenble derfor
oversendttil Olje-og energidepartementetvedbrev av21.desember2012.
Tiltakshaverog MIhar forsøktå kommetilen avtaleuten å lykkes.
Bakgrunn

DønnesfiordVindparkASsøkte 8.mars 2010omkonsesjonfor å bygge,eie og drive
Dønnesfiordvindkraftverkmed tilhørendeinfrastruktur.Søknadenomfattetbyggingog
driftavet vindkraftverkmed 3-5vindturbinermed mellom2 og 3 MWinstallerteffekt
per turbin.Produksjonenfra vindkraftverketer anslåtttil omlag30-40GWhper år.
De planlagteturbinenevilliggehenholdsvis3,5,4,0og 4,5km fra Hasvikværradarpå
Sluskfiellet.Værradarenvilliggehøyerei terrengetenn toppenavvindturbinene,men
det vilvære fri sikt mellomværradarenogvindturbinene.
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Områdestyreti Vest-Finnmarkvarsleti høringsrundeninnsigelsetil
konsesjonssøknadenmed bakgrunni hensynettilreindrift.Områdestyrettrakk
innsigelsenvedbrev av28.september2012.
Klagen
MIanførerat NVEhar lagt tilgrunnfeilfaktum,og er uenigi NVEsskjønnsutøvelse.
Instituttetklagerpå at de tre planlagtevindturbinenevilliggei avstanderpå
henholdsvis3,5,4,0og 4,5km fra Hasvikværradar,og at det vilværefri siktmellom
værradarogvindturbiner.MImenervindkraftverketdermedvilkunnepåvirke
værradarennegativt.
Klagerenstår fastved at det ikkebør liggevindturbineri avstanderunder 5 km fra
værradarer,så fremtdet er fri siktmellomturbinog radar. Instituttetvisertil erfaringer
fra andreland.Disseviseri følgeMI at plasserhigavvindturbinermedfri siktmindre
enn 5 km fraværradarerkan gi kvalitetsforringelserpå datafraværradaren.5 km-sonen
blir støttetavverdensmeteorologiorganisasjon(WMO)og Europeisknettverkfor
meteorologiskeobservasjoner(EUMETNET).MIviservideretil at 5 km-sonener tatt
inn i svenskeretningslinjerfor behandlingavvindkraftsaker.
VidereanførerMIat i tilfellerder vindturbineneligger overhorisontalplanet,vildisse
kunneforårsakebåde blokkeringerog uønskederefleksjonsomgir støyi produktene
(clutter).En vindparkplasserttett på en værradar,vilkunne gjøreinnsamlededata
upåliteligeog i ytterste konsekvens ubrukelige for meteorologiske formål. MI støtter
seg hovedsakeligtil OPERA-rapporten
fra2010ogVINDRAD-rapporten
av2011.Se
beskrivelseneavdisseunder kapittelet"Kunnskapsgrunnlag"nedenfor.
Tiltakshaversmerknadertil klagen
Tiltakshaver,representertvedTeleplanog StormGeo,anførerat radarforstyrrelserfra
vindturbinerer helt lokal,og begrenserseg til en utstrekningpå mindreenn 1km foran
og bak turbinen.Hvisradarenshovedstråletrefferen vindturbin,kan turbinenogså ses
i radarenssideloberog radarenforstyrresbare i avstandsintervalletder hvor
vindturbinenstår. OmOPERA-rapporten
menerTeleplanat den bærer preg avå være
ufullstendigog litebearbeidet.VideremenerTeleplanat WNDRAD-programvaren
ikke
modellerersidelober.Tiltakshavermenerdet derforikke er relevantå visetil denne
rapporteni forbindelsemed Dønnesfiordvindkraftverk,fordiHasvikværradaraldrivil
belysevindturbinenemed antennenshovedstråle.
Departementetsvurdering
Klagesaksbehandling

Departementetskali klagebehandlingenvurderede synspunkterklagerenkommer
med.Departementetkan prøveallesideravsaken og ta hensyntil nye omstendigheter,
jf.forvaltningsloven§ 34annetledd.I vurderingenavom konsesjonetter energlloven
skalgis,måfordeleneog ulempeneveddet omsøktetiltaketveiesoppmothverandre.
Energilovenskal sikre at produksjon,omforming,overføring,omsetning,fordelingog
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bruk avenergiforegårpå en samfunnsmessigrasjonellmåte,herunder skaldet tas
hensyntil allmenneog privateinteressersomblirberørt.
Departementetlegger til grunn at Norge,gjennomfornybardirektivetog opprettelsen
avet felleselsertifikatmarkedmed Sverige,har forpliktetseg tilå øke utbyggingenav
fornybarenergivesentlig.Vindkraftogvannkrafter de to energibærernesomkan bidra
med ny produksjonskapasiteti et betydeligomfang.Vindkraftenvilderforvære sentral
for oppnåelsenav Norgesfornybarforpliktelser.
KunnskafisgrunnlaR-et

Tilgrunn for departementetsklagebehandlingliggerfølgende:
Konsesjonssøknadenemed konsekvensutredninger,tilleggsutredningerog
fagrapporter.
NVEskonsesjonsvedtakav23.mai2012inkluderthøringsuttalelser.
Klagenemed NVEsvurderingerav21.desember2012.
OPERA-rapporten
fra 2010:OperationalProgrammefor the Exchangeof weather
Radar information. Detteer et EUMETNETprogramsomhar somhovedmål"to
provide a European plWorm whereinexpertiseon operationally-orientedweather
radar issuesis exchanged".
VINDRAD-rapporten
2011:A toolfor calculationof intelferencefrom WindPower
Stations to WeatherRadars. VINDRADis a projectby the SwedishMeteorological
and HydrologicalInstitute and the SwedishArmed Forces,commissionedby the
SwedishEnergyAgency.

Europeiskpraksis somer omtalti OPERA-rapporten.
Departementethar somledd i behandlingenhatt ytterligerekorrespondansemed
klagerenog tiltakshaver.Departementethar ogsåsett hen til europeiskpraksispå
området.
Danmarkhar opplystikke å ha problemermed værradarenStevnssomliggermellom
1,8til2,1km fra femvindturbiner.DanskMeteorologiskinstituttskriverat
vindturbineneikke ser ut til å bety så myefor en dopplerradar.NårStevnsskalskiftes
ut med en DualPolradar, skriverinstituttetat sakenkan bliannerledes.
VærradarenStevnser også omtalti OPERA-rapporten.
Etter departementetsforståelse
indikererrapportenat vindturbinenepåvirkerradaren.Det er likevelikkeredegjort
nærmerefor hvor storekonsekvenserdissepåvirkningenehar forværradaren.Videre
viserikkerapporteneffektenpå dopplermålinger.Departementeter ikkeinformertom
at radarenhar problemermed forringededata.
Storbritanniahar ikke en absoluttgrense på hvorlangavstanddet måvære mellom
vindturbinerog værradarer.
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Departementetmerker seg at svenskemyndigheteropererermeden minimumsgrense
på 5 km, slikverdensmeteorologiorganisasjon(WIVIO)
og Europeisknettverkfor
meteorologiskeobservasjoner(EUMETNET)anbefaler.Departementetkonstaterer
likevelat det ikkeer en absoluttgrense på 5 km i Europa.
VindturbinenHet Nieuwlandi Nederlander plassertrundt 2,5km fra en værradar,og
liggeromlag 10meter laverei terrengetenn radaren.I følgeOPERA-rapporten
vilen
eventuellpåvirknhigpå værradarenværeminimal.Deto vindturbinenepå
Ambachtswegi Nederlander lokalisertmellom1200og 1400meterfra en værradar.I
OPERA-rapporten
heter det om dette tilfelletat:
". • . the housingof the wind turbinesare somewhatlowerthan the radar antenna, but they
still may influencethe lowerhalf of the radar beam."

Etter departementetsvurderingkan det utledesav OPERA-rapporten
at virkningenpå
radarer er avhengigavmarginaleendringeri avstandenmellomradar og turbiner og av
turbinbladenesradartverrsnitt.
Når det gjelderVINDRAD-rapporten
sier MIat det er riktigat prosjektetikketar
hensyntil sidelober.MIanførerat sideloberer mindrefølsommeenn hovedloben,og at
de påvirkesi radarensnærområde.MImenerVINDRAD-rapporten
gir gode
beskrivelseravsameksistensmellomvindkraftog værradarer,ogvilderforbeholde
den somen del avdokumentasjonen.Departementetfinnerat VINDRAD-rapporten
beskrivervirkningerfor tiltaksomliggerinnenforradarenshovedstråle,oglegger
derforikkevesentligvekt på dennerapporteni vurderingenavDønnesfiord
vindkraftverk.
Etter departementetsvurderinggir den samlededokumentasjonet tilstrekkelig
grunnlagfor avveiningenavde hensyn somskalskjeetter energiloven,jf.også
prinsippeti forvaltningsloven§ 17.
Defiartementetsvurderingav klaRen

I likhetmed NVE,konstatererdepartementetat det er betydeliguenighetmellom
tiltakshaverog MIomtiltaketsvirkningerfor Hasvikværradar.
Problemstillingengjelderi hovedsakvirkningenefor radarensdoppler-modus.
Ettersomtiltaketer planlagtlokalisertunderradarenshovedstråle,vileventuelle
virkningervære somfølgepåvirkningavradarenssidelober.Uenighetenmellom
tiltakshaverog MI dreier seg omhvor storevirkningenepå sidelobenevilvære, og om
virkningenevilvære avlokalkarakter elleromfatteen større omkretsrundt radaren.
MIanførerat selvomtiltaketer planlagtlavti terrenget,slikat radarenshovedstrålevil
skyteoverturbinene,vildet kunnevære tilstrekkeligrestenergii sidelobestrålingentil
å gi virkningerfor radaren.DisserefleksjoneneresultererifølgeMIi at radarentror at
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refleksjonen er i retning av hovedsignalet. De kan derfor risikere å få støy på
radarbildet også i retninger der det ikke er turbiner.
Teleplan mener at hvis en vindturbin kan ses i radarantennes hovedstråle eller
sidelober, så vil det resultere i lokal forstyrrelse i det avstandintervallet der
vindturbinen er lokalisert. Dette gjelder både refleksjoner fra vindturbintårnet og
doppler-signalerfra turbinbladene.
Det er slik departementet ser det stor usikkerhet med hensyn til hvor mye
vindturbinene faktisk vil påvirkeværradaren.Departementeter enigmed NVEi at
OPERA-dokumentetikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at virkningene av ethvert
vindkraftverk innenfor nærsonen av en værradar vilforringe radaren, spesielt ikke når
vindturbinene er under radarens hovedstråle. Departementet ser det derfor ikke som
hensiktsmessig å legge til grunn en absolutt grense på 5 km.
Etter departementets vurdering vil innvirkning på radartverrsnittet ytterligere
reduseres ved at turbinene er foreslått plassert på rekke etter hverandre i retning fra
radaren, og kamuflere hverandre. MI er enig i at en plassering av turbinene i samme
siktretning fører til at påvirkning fra det samme antall objekter reduseres. Det er også
en fordel at arealet av blokkeringen reduseres. MI står fast ved at det ikke er lett å
filtrere forstyrrelsene når turbinene er innenfor 5 km- sonen fra værradaren.
Departementet har merket seg at partene har diskutert, og forsøkt å komme til enighet,
om hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes for å minimalisere negativ påvirkning på
datakvaliteten til værradaren, herunder stans av turbinene under visse værforhold.
Partene har ikke klart å bli enige om i hvilket omfang slik nedstenging eventuelt skal
skje. Ved e-post av 13. september 2013til departementet opplyser Vindkraft Nord AS at
de kan akseptere et eventuelt pålegg om nedstenging av turbinene i så korte intervaller
som nødvendig under gitte værforhold, og at et slikt pålegg ikke vil være til hinder for
realisering av vindkraftprosjektet.
Med den usikkerheten som foreligger med hensyn til i hvilken grad vindturbinene kan
gi negative virkninger for værradaren, finner departementet det nødvendig å sette
nærmere vilkår for å sikre at ikke værradaren påvirkes i for stor grad. Departementet
finner at første driftsår bør brukes til kartlegging og nærmere undersøkelser om
vindturbinenes betydning for værradaren. Etter at kartlegging er gjennomført finner
departementet at driften av vindkraftverket skal skje med plikt til å stenge ned
turbinene når det er oppbygging av polare lavtrykk i radarens synsfelt, og turbinene
skaper vesentlige uønskede effekter for radaren. Nedstengning skal bare kunne kreves
i den grad det er nødvendig for en forsvarlig drift av værradaren, og i alle tilfeller ikke
utover et tidsrom tilsvarende 5 prosentavmuligproduksjonforutsatt3000timer
produksjon i året.
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Departementet forutsetter at tiltakshaver samarbeider med MI om overvåking,
evaluering og nødvendige tiltak for å sikre en best mulig sameksistens mellom
vindkraftverket og værradaren.
Departementet slutter seg for øvrig til NVEsvilkår for konsesjonen. Gjennom
reduksjon av planområdet og detaljplassering av turbinene er det departementets
vurdering at potensielle virkninger for Hasvikværradar er betydelig redusert. På grunn
av disse avbøtende tiltakene mener departementet at det er liten sannsynlighet for at
vindkraftparken vil gi vesentlige virkninger for værradaren. Gjennomradarkonfiguering
og nedstengning vil det etter departementets syn være muligheter for å redusere
eventuelle virkninger ytterligere.
Oppsummering
Olje-og energidepartementet har vurdert de samlede ulempene ved en utbygging av
Dønnesfiord vindkraftverk. Disse ulempene er vurdert opp mot fordelene ved
realiseringen av ny fornybar kraftproduksjon i samsvar med Norges fornybarforpliktelser.
Departementet mener at tiltakshaver har tilpasset prosjektet til værradaren ved å
redusere antall vindturbiner fra omlag 19til 3-5.Turbinene er også planlagt plassert
lavere i terrenget, slik at radarens hovedstråle skyter over vindmølleparken.Videre
mener departementet at det vilha en innskrenkende innvirkning på radartverrsnittet at
turbinene er plassert på rekke etter hverandre i retning av radaren, og dermed
kamuflerer hverandre. Den potensielle svekkelsen av meteorologisk datakvalitet
etableringen av Dønnesfiord vindkraftverkkan medføre, vil etter departementets
vurdering ikke være av så vesentlig betydning at det gir grunnlag for å avslå søknaden.
Departementet legger videre vekt på at Bodø flyplass og Avinorikke har innsigelser til
prosjektet.
Departementet legger også vekt på at Dønnesfiord vindkraftverk har relativt små
konflikter med andre interesser, og mindre enn det man normalt må forvente ved
behandlingen av vindkraftverk. Departementet har lagt vekt på at det er gode
vindforhold i planområdet, at kostnaden ved nettilknytning og øvrig infrastruktur er
moderate og at ledig kapasitet i nettet muliggjør rask realisering.
Med det fastsatte vilkåret om nedstenging av anlegget under gitte værforhold, finner
departementet at fordelene ved utbygging av Dønnesfiord vindkraftverkklart overstiger
de skader og ulemper utbyggingen kan medføre. Grunnlaget for å gi konsesjon er
derfor tilstede.
Konklusjon
Klagen fra MI tas ikke til følge. Departementet stadfester NVEsvedtak av 23. mai 2012
om konsesjon til Dønnesfiord vindkraftverkmed følgende tilleggsvilkår:
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I første driftsårskal tiltakshaver i nødvendigutstrekningbidra til å kartlegge
vindkraftverketspåvirkning på værradarenpå Sluskfiellet.Kartleggingenskal skje i
samråd med MeteorologiskInstitutt.
Etterførste driftsårskal turbinene ved oppbyggingav polare lavtlykk i radarens
synsfelt,som skaper uønskedeeffekterfra turbinenemot radaren,etterkravfra MI
stengesned. Nedstengningkan barekrevesi dengrad det er nødvendigfor en
forsvarligdrift av værradaren, og i alle tilfellerikke utoveret tidsromtilsvarende5
prosentav mulig produksjonforutsatt en årlig brukstidpå 3000 timer.
Tvist omforståelsenav dissevilkåreneavgjøresav konsesjonsmyndighetene.
NVE utarbeider nye konsesjonsdokumenter.
Departementets avgjørelse kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd
første punktum.
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