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Oversendelseav innsigelseog klager på vedtak om konsesjontil Tonstad
vindkraftverk av 19.12.2013
Vedtak om Tonstad vindkraftverk av 19.12.2013er påklaget. NVE har mottatt 14 klager på
vedtak om konsesjontil Tonstad vindkraftverk i Sirdal og Flekkefjord kommuner, Vest-Agder
fylke. Det ble under konsesjonsbehandlingenfremmet innsigelsetil prosjektet fra Fylkesmanneni
Vest-Agder.
Klagene er gitt innen gjeldendefrister og tilfredsstiller de øvrige vilkår for klagerett i
forvaltningslovens kapittel VI. NVE har forberedt klagene i tråd med forvaltningsloven § 33.
NVE kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vedtak av 19.12.2014.NVE har
under saksbehandlingenikke kunnet imøtekommeinnsigelsen.Klagene og innsigelsenoversendes
derfor Olje- og energidepartementet(OED) for endelig avgjørelse.

Bakgrunn for saken
NVE ga 19.12.2013TonstadVindpark AS konsesjontil å byggeog drive Tonstadvindkraftverkmed
tilhørendenettilknytningi Sirdal og Flekkefjord kommuner,Vest-Agderfylke. Det ble gitt konsesjontil
et anleggmedsamletinstallerteffekt inntil 200 MW.
Konsesjonsbehandling
etterenergilovener en avveiningmellom tekniskeog økonomiskeforhold og
miljø- og samfunnsvirkninger.Hvis et omsøktanlegganseså væretil størrefordel enn ulempefor
samfunnet,kan det gis konsesjonetterenergiloven.Alle vesentligeforhold somkommerfrem gjennom
konsesjonsprosessen
vurderesog hensyntasved skjønnsutøvelsen.
NVE hat mottatt14 klagerpå vedtaket.Følgendehar påklagetvedtaket:Henry Urdal,
Sammenslutningen
Nei til TonstadVindpark v/Tom Birger Urdal, NorskOrnitologisk Foreningv/ Lista
lokallag, Tom Birger Urdal m.fl., Sirdal kommune,Ole EspenTveit, Interessegruppe
Øksendalog
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

0301 OSLO

Region Vest

Region Øst

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

7

Side 2

Haughomv/JanEgil Øksendal,Naturvernforbundeti Vest-Agder,Anne Bjørgog PerTerje Ravnevann,
Elfrid og Kåre Ivar Ovedal,ElisabethSeland,Geir Ove Olsen,Lister friluftsråd og Kvinesdalkommune.
Fylkesmanneni Vest-Agderhar fremmetinnsigelsetil prosjektet.
I dettenotatethar NVE sammenfattetde innkomneklageneog innsigelsenog kommentertde
vesentligsteklagegrunnenesomer fremsatt.NVE viser til notatetBakgrunnfor vedtakav 19.12.2013for
en oppsummeringav saksbehandlingsprosessen,
sammenfatningav innkomnemerknaderog NVEs
vurderinger.

Innsigelsen
Gjennomhøringsprosessen
har Fylkesmanneni Vest-Agderfremmetinnsigelsetil Tonstad
vindkraftverk.Innsigelsener fremsattmedfølgendebegrunnelse:
Anleggetvil redusereurørt natur og true sårbarerødlistedeviltarter. De forventerat gode
hubrolokalitetervil falle ut av bruk og nær60 % av planområdeter klassifisertINON. Prosjektet
vil i følge Fylkesmannenbryte med§§ 4, 5 og 6 i naturmangfoldloven.
Anleggetvil vesentligredusereverdienav og mulighetenfor friluftsliv i regionaltsværtviktige
og viktige friluftsområder,på grunn av storelandskapsmessige
endringer.
Anleggetvil reduserekvalitet av landskapog opplevelseover et stort område,på grunnav
visuellevirkninger og irreversibleinngrepsom anleggsvei.I tilleggvil støy bidra til å gjøre
områdetmindreattraktivt medtankepå bosettingog i sammenheng
medfriluftsliv.
I forbindelsemedinnsigelsenble det avholdtmøtei Fylkesmannens
lokaler i Kristiansand02.12.2013.
Representanter
fra NVE og Fylkesmanneni Vest-Agdervar tilstede.I møtetpresenterteFylkesmannen
bakgrunnfor innsigelsen,og det ble opplyst om at det er virkninger for hekkendehubrosom primærter
grunnlagetfor innsigelsen.
Fylkesmannenla fram konkretekrav om reduksjonav planområdeti hovedsakmed hensyntil hubro,
som en forutsetningfor at innsigelsenskal trekkes.Dette innbærerat dennordligedelenav planområdet,
som inkludererca. 30 vindturbiner,tas ut av planene.Etter Fylkesmannens
vurderingvil kun denne
justeringenav planområdetmedføreat virkningenefor hubro vil væreakseptable,og i tillegg vil en slik
plantilpasningredusereinngrepetvesentligi et krevendeterreng.Fylkesmannenvar positiv til at
vindturbinersom eventuelttas ut av den nordligedelenav planområdet,kan plasseresinn i det området
som åpnesfor utbygging.
NVE har undersaksbehandlingen
ikke kunnetimøtekommeinnsigelsenfra Fylkesmanneni Vest-Agder.
For en nærmerevurderingav innholdeti innsigelsenviser NVE til de tematiskevurderingenei notatet
”Bakgrunn for vedtak” av 19.12.2013.

Klagene
Det har kommetinn 14 klagertil NVEs vedtakom konsesjontil Tonstadvindkraftverk.NVE har vurdert
samtligeklageretil å ha klageadgangi saken.Klageneer sammenfatteti tekstenunder.
Henry Urdal påklagervedtaketi brev av 22.01.2014.Han går i mot en byggingav Tonstad
vindkraftverkmedbakgrunni mulige funn av esker,ryggmorener,i planområdet.Han kreverat det
gjennomføresgeologiskeundersøkelser
i områdetfor å avklaredette.
SammenslutningenNei til Tonstad Vindpark v/Tom Birger Urdal (SN) påklagervedtaki brev av
03.02.2014.De ber om at vedtaketomgjøresog at det gis avslagpå konsesjontil Tonstadvindkraftverk.
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De skriver at klagengjelder saksbehandlingen,
feilaktig gjengivelseav sakensfaktiske siderog
ufullstendig/feilaktigvurderinger.
Innledningsvisskriver SN at vedtaketer lovstridig settopp mot grunnlovens§110b,og ber OED
gjennomgåog vurdereNVEs vedtaki forhold til grunnlovens§ 110. I den forbindelsekreverde at det
innhentesuttalelsefra Justisdepartementets
lovavdeling.
SN leggerderetterfram følgendekonkreteklagegrunner:
1) SN menerNVE ikke har drøftet og tatt hensyntil de mangeinnsigelserog naturvernfaglig
begrunnedemotforestillingersomer fremsattav samtligefagmyndigheter,herunderrådmennene
i kommunene.De menerat det er feilaktig og saksbehandlingsfeil
når NVE skriver at Sirdal og
Flekkefjorder positivetil tiltaket. De etterlyserNVEs faglige vurderingav rådmennenei
Flekkefjordog Sirdal sin uttalelse,og nevnerat innstiling fra rådmanneniKvinesdal ikke er
nevnt i det heletatt. For sist nevntemenerde tiltakshaverav taktiskegrunnertok ut turbinenei
Kvinesdalut av planene,medbakgrunni at de vissteat kommunenville gått imot søknaden.
SN menerNVE har plikt til å gi sin faglige vurderingav rådmennenes
motforestillinger,og at de
ikke barekan dekkesegbak kommunestyretvedtaket.De ber OED påleggeNVEå gjøre en
grundig,faglig vurderingav de fremlagteinnvendingerfra rådmennene.
2) SN menerNVEs vurderingerer overfladiskeog pregetav standardiserteformuleringer
som kan
gjenfinnesi mangeandrekonsesjonssøknader.
De menerdet er vanskeligå
etterprøve/kontrollere
NVEs faglige argumentasjonog vektleggingavde ulike hensyn,og at
detteer i strid medbådegod forvaltningsskikk,relevantlovgivning og grunnloven.De viser til
ulike delområderbakgrunnsnotatet,
hvor de menerdet er særligtydelig at beskrivelsenav
faktum er feilaktig og/eller de foretattevurderingeneer uholdbare.Underhvert punkt stiller de
konkretekrav til OEDsviderebehandling.De trekkerfølgendefrem idet de menerer feil i
NVEs vurderinger:
Vektleggingav Norgesforpliktelser i henholdtil fornybardirektivetogsertifikatavtalenmed
Sverige,hvor de menerblant annetat Tonstadvindkraftverkog andrevindkraftverkikke er
nødvendigfor å nå målene.
Avveiing av ulemperog fordeler,hvor de særligmenervektleggingav INON ikkeer gjort på
rett måte.De krever ogsåå få gjennomførtny befaringi områdetved Høgheii samrådmed
lokale miljøer medpåfølendenye vurderingerav naturmangfoldog INON-problematikken.
Friluftsliv og ferdsel,hvor de skriver at det er en samstemtoppfatningblant faginstansene
at
friluftsliv og ferdselvil bli sterktskadelidenede.
De menerNVE serbort i fra klassiske
naturvernog de kritisererNVE for å se bort i fra den helt ferskeregionalplanenfor idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet i Vest-Agder.
SN er uenigi NVEs vurderingom tiltakets klimaeffekter,og meddet at vindkraft kommerbest
ut i flere rapporterog klima- og energiregnskap.
SN menerat i realitetenvil en tilbakeføringav anleggetikke omhandleinternveiene.
3) SN menervindforholdeneikke er godenok til å gi konsesjon.I den sammenheng
leggerde ved
blant annetdokumentasjoni form av målingerfra Sinnesværstasjon.De viser til at SAE Vind
valgteå avsluttesitt engasjementpå Buheii, noe lengernord, på grunnav forlav vindressurs.
SN menerogsåat det manglerøkonomiskanalyseav lønnsomheten.
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4) SN menertemaetstøyer mangelfulltbehandletav NVE og de kritisererstøyberegningene
med
bakgrunni at arbeidetsom ligger til grunnikke er troverdig.De har selv valgt å gå nøyeinn i
støyproblematikken.
I egetvedlegggir de en faglig begrunnelsefor klagenfor temaetstøy.
5) SN menerNVE har forskuttertBuheii vindkraftverkved å vise til at nettkostnadene
kan tenkes
bli fordelt på andreaktører.
6) SN menerNVE har brukt feilaktig lovanvendelsenår det gjelderekspropriasjonog NVEs
manglenderealitetsbehandling
av oreigningslova§ 25. De ber OED avslåsøknadom
forhåndstiltredelsefør skjønner avholdt.

Norsk Ornitologisk Forening v/Lista lokallag påklagervedtaki brev av 10.02.2014,hvor de ber Oljeog energidepartementet
om å omgjørevedtakettil avslag.Klagenomhandleri hovedsakvurderinger
som er blitt gjort i forhold til naturmangfoldog fugleliv i planområdetfor vindkraftverket.De mener
vindkraftanleggetinnebærerstorenegativevirkninger for naturmangfoldog fugleliv og vil værei sterk
konflikt med§§ 4, 5, 8, 9 og 10 i naturmangfoldloven.De begrunnerklagenmedfølgende
hovedpunkter:
1. De menerat utbyggingav TonstadVindkraftverk vil medførehabitatødeleggelser/forringelser,
fragmentering,barrierevirkninger,støy/forstyrrelserog kollisjonsfarei leveområdenefor fuglelivet i
detteviktige heiområdetmedstoreverneinteresser
for mangefuglearter,blant dem20 rødlistedearter,
herunderhubro.En slik utbyggingvil etter deresmeningværei konflikt med forvaltningsmåleti
naturmangfoldlovenom at arteneskal finnes i levedyktigebestanderi sinenaturligeutbredelsesområder,
jamfør naturmangfoldloven§§ 4 og 5.
2. De menerat føre-varprinsippeti naturmangfoldloven§ 9 burdeværtbrukt når det foreligger
usikkerheti forhold til kollisjonsrisikosamtdiverseandrenegativepåvirkningerfor trekkende,
hekkende,næringssøkende
og overvintrendefugl –slik det er dokumenterti fagrapporten.De mener
NVE ikke burdegitt konsesjon- eventueltha utsattkonsesjonsvedtaket
- inntil tilstrekkelig kunnskap
var innhentet.
3. De menerat NVE ikke burdeha gitt konsesjonfor utbyggingav Tonstadvindkraftverkfør det var
utført konkreteog tilfredsstillendevurderingerav den samledebelastningfor økosystemene
og
trekkendefugl i henholdtil naturmangfoldloven§ 10.
4. De menerat en utbyggingav Tonstadvindkraftverkvil værei konflikt mednasjonalemålsettingerfor
INON samtinternasjonalekonvensjonerfor vern av truedearterog trekkendefugl som Norgehar
ratifisert.
Terje Hamar, g.nr.202/1,Tom Birger Urdal og Tormod Urdal g.nr.180/4 påklagervedtaketi brev
av 12.02.2014.De menerat konsesjonsvedtaket
må gjøresom til ett avslag.
De begrunnerklagenmedformelle feil i søknadsprosessen,
hvor de skriver at planområdetble endretfra
melding til søknadtil å ligge i nærhetenav dereseiendommer,og at de i denneprosessen
ikke har blitt
kontaktetav tiltakshaver.De menerde ikke har hatt anledningtil å leggefram sinesynspunkterog
betraktningertil utredningen.
De vektleggerviderevirkninger for friluftsliv, og hevderat planområdeti all hovedsakligger i et svært
viktig regionaltfriluftsområde.De menerat selv om tiltakshavervalgteå trekkeprosjektetut av
Kvinesdal,og meddet unngikk å få en negativinnstilling fra Kvinesdalkommune,vil tiltaket fremdeles
båndleggeKrågelandsitt nærområde,verdifulle naturressurser
og medførebetydeligenaturinngrep.De
kritisererNVE for å se helt bort i fra denregionaleplanenfor idrett, friluftsliv og fysiske aktivitet i
Vest-Agder,sominneholderen kartleggingav regionaltviktige og sværtviktige friluftsområderi fylket.

Side 5

De trekkerviderefrem betydningenav INON for innbyggereog turister.De menerNVE har ført en feil
og villedendeargumentasjonom at planområdetalleredeer pregetav tyngretekniskeinngrepog at det
er fullstendigfeil at det går flere skogsbilveierinn i området,ogat det er nettoppderfor detteer et av de
størstegjenværendeINON relativt nærkysten.De menerde få skogsbilveienesom finnes kun fører inn
til grensenfor planområdet.De menerhøyspentledningene
vil værelite synlig.
De er videremisfornøydemedat de ikke fikk kommemedinnspill til befaringssteder,
og menerOED
må ta hensyntil disseinnspillene.
De fremheverstøyvirkningerog stiller spørsmålved om ikke støyvurderingene
er sterktundervurderti
dalenpå vestsidenav planområdet.De ber OED validerestøyvurderingene.
Demener videreat
lavfrekventstøy må tas hensyntil i klagen,basertpå ”føre var”-prinsippet.
De menerdet er grov saksbehandlingsfeil
at planlagtutvidelseav hytteområdetved Krågelandikke er
kommentert,og at tiltaket vil raseremulighetenfor å utbyggingi henholdtil vedtattarealplani
kommunen.De menerogsåat det ikke er godt nok utredethvilke virkninger vindturbinenevil ha på
eksisterendehytter på Krågeland,da det kun er tatt hensyntil østligvindretning i
konsekvensutredningen,
og ikke dominerendevindretningsomer sørvestog vestlig vind.
Sirdal kommune påklagervedtaketi brev av 13.02.2014.De skriver at forutsetningenfor atkommunen
var positiv til vindkraftanleggetvar at de tre vindturbinenemellom Krokevatnog linjetraseenfor 420 kV
–linjeneeog likestrømsledningen
ble tatt ut av planene.De skriverat NVE ikke har begrunnethvorfor
kommunenskrav om fjerning av de tre turbineneikke har blitt i hensyntatti saken.Kommunenber at
vedtaketblir endreti samsvarmedkommunensforutsetningom å ta de tre vindturbineneut av planene.
Ole EspenTveit, g.nr.53/48og 53/37,påklagervedtaketi brev av 14.02.2014.Han skriver at både
bolig og fritidsbolig vil bli utsattfor støyog skyggekastover anbefaltegrenseverdien.
Han menerdet
kun er fritidsboligeng.nr. 53/48somer vurderti vedtaketog at bolig g.nr.53/37ikke har blitt vurdertav
NVE. Han meneravbøtendetiltak for støy og skyggekastkun er omtalt vagt, og etterlyserkonkrete
tiltak, samtbedreinformasjonom endringersomer gjort i forhold til geografiskeavgrensningerav
vindkraftverket.
InteressegruppeØksendal og Haughom v/Jan Egil Øksendal påklagervedtaketi brev av 14.02.2014.
De skriver at klagenkun gjelder delerav planområdetog såledesfå vindturbiner.Klagenomfatter
fjerning eller flytting av turbiner i tre områder.
For det førsteområdetklagerde på at det ikke er satt egetvilkår i anleggskonsesjonen
om å fjerne/flytte
de fem vindturbinenenordvesti planområdet,som er synlig fra Øksendalog Haughom.I tillegg mener
de at deresargumentasjonfor å flytte disseer faglig begrunnetmedflere argumenterenn det NVE
leggertil grunn.Argumenteneer basertpå konsekvensutredningen.
I den sammenhengnevner
de at de
ogsåbør flyttes medtankepå støyog skyggekast,og ikke baremedhensynpå kulturmiljøet i Øksendal.
De påpekerat det i vedtaketfra Sirdal kommunestyretble sattvilkår om at bebyggelsenpå Øksendalog
Haughomskulle skjermesfor utbygging,i form av at de fem vindturbinenenærmestbebyggelsenskulle
fjerneseller flyttes lengerinn. De viser til at tiltakshaverharlevert en erklæringtil kommunenom at
disseturbineneskulle flyttes, og detteble gjentattundersluttbefaringen.
For det andreområdetklagerde på at de tre vindturbinenemellom 420 kV-kraftledningenog Krokevatn
ikke er tatt ut av planene.De menerområdeter særdelesfint og verdifullti friluftssammenheng,
og at
turbineneer ønsketå bli tatt ut av planeneav hytte- og stølseiereinærområdet.De menerat plassering
av turbiner her vil kommei direktekonflikt medhytter og medavstanderned mot100 metervil
grenseverdierfor støy og skyggekastoverskrides.De menervidereatområdetpå vestsidenav
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Krokevatner et viktig fugle- og våtmarksområde.
De viser til kommunestyretsvedtak,hvor det ble stilt
krav til at de tre vindturbinenemellom 420 kV-kraftledningenog Krokevatnskulle tasut.
For det tredjeområdet,Langvassheii,skriver de at av hensyntil hekkendeog termikktrekkendearter av
rovfugl og ugler kreverde en reduksjonav planområdettilsvarendefigur 27 ifagrapportenom
naturmiljøet.Utover virkninger for fugl begrunnerde sitt krav medvirkninger for landskap,reduksjon
av INON, villrein i randområdet.De ber om at detteblir tilføyd vilkår14 i anleggskonsesjonen.
Naturvernforbundet i Vest-Agder (NVF) påklagervedtaketi brev av 14.02.2014.De skriver i klagen
at begrunnelseni konsesjonsvedtaket
vedrørendefornybarmåleneikkekan tilleggesvekt, da Norges
forpliktelseri forhold til EU alleredevil værenåddlengefør 2020og heltuavhengigav Tonstad
vindkraftverk.NVF menerNVEs henvisningtil norskemyndighetersmålsettingom økt produksjonav
fornybarenergi,sombegrunnelsefor å gi konsesjontil Tonstadvindkraftverk,ikke er dokumentertog
må vurderesopp mot den storeporteføljenav gitte konsesjonerog Norgeskraftoverskudd.De ber OED
vurderebehovetfor kraftproduksjonfra Tonstadvindkraftverk.
NVF skriver at Tonstadvindkraftverkvil medføreen reduksjonpå 17,3 km2 INON, som de menerer
stort. De skriver videreat områdeter et regionaltmegetviktigfriluftsområde. NVF menerkonsesjonen
må seesopp mot grunnloven.De ber OED gjennomgåog vurdereNVEs vedtaki forhold til grunnlovens
§ 110 b og naturmangfoldlovens
§ 1, og at det innhentesuttalelsefra Justisdepartementets
lovavdeling.
NVF menertiltaket er i konflikt med§§4 og 5 i naturmangfoldloven.De skriverat levevilkårenefor en
rekkerødlistedefuglearteri planområdetfor Tonstadvindkraftverk,vil bli kraftig redusertpå grunn av
habitatforringelser,fragmentering,barrierevirkninger,forstyrrelser,støy og kollisjonsrisiko. De trekker
fram artenehønsehauk,svartand,storlom,heilo og sårbareartersom kongeørn,dvergfalkog hønsefugl.
NVF omtalerhubro,og menerat vindkraftutbyggingener i stor konflikt medMiljødirektoratets
anbefalingeri handlingsplanenfor å sikre hubrosoverlevelse.De menerat buffersonepå 1 km rundt
reirlokaliteterer for liten.
NVF menerat vurderingav virkninger av det planlagtevindkraftverketavdekkerstor usikkerhetom
hvordanfragmentering,barrierevirkningerog støy/forstyrrelsevil påvirkeleveområdeneog forholdene
for flere sårbareog rødlistedearter.De menerdenneusikkerhetentilsier at OED bør gjøre bruk av § 9
(føre-var-prinsippet)i naturmangfoldloven,somhjemmeltil å opphevekonsesjonen.NVF be om at det
uredesfor samletbelastningi henholdtil § 10 i naturmangfoldloven.
NVF menerat dersomikke vedtaketgjøresom, må det stilles krav om at tilbakeføringav området
omfattersamtligeinngrep,herunderinternveinettet.NVF menerframgangsmåten
fra søkerssidehar
værtuakseptabel.De viser til avtalemellom søkerog kommune,og menerattiltakshaverhar sendtet
”gavebrev”vedrørendekompenserende
tiltak til kommunenkun få dagerfør de skulle fatte vedtaki
saken.De menerdetteer uakseptabeltog ber OED vurdereom det foreliggersaksbehandlingsfeil.
Avslutningsvisskriver NVF i sin klageat de er uenigi avveiingenav ulemperog fordeler,og menerat
samfunnsnyttenog ringvirkningenefra prosjektetikke er vesentligeiforhold til de tap av naturverdier
som tiltaket medfører.
Anne Bjørg og Per Terje Ravnevann,g.nr.53/35og 53/34,påklagervedtaketi brev av 13.02.2014.De
skriver at boligeng.nr.53/35ligger nærmestheiaunderSolknutenog at de frykter at støynivåetkan
overstigegrenseverdienpå 45 dBA. Fritidsboligeng.nr.53/34ligger i nordendenavKleivevatnet.Samlet
menerde at støy,skyggekast
og visuelle virkninger vil gi en vesentligreduksjonav verdi og trivsel på
beggeeiendommene.
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Kåre Ivar Ovedal påklagervedtaketi brev av 14.02.2014.Han menerat prosessenhar vært et spill for
galleriet blant annetfordi innspillenesomhar kommetinn i høringsperiodenikke har blitt vurdert
seriøst.Ovedalmenerat reduksjonav INON i tillegg til uttalelsenefraSirdal, Kvinesdalog Flekkefjord
kommunerog Fylkesmanneni Vest-Agderikke har blitt vektlagt.Ovedalviser til at utbyggingeni
områdetvil bli stor medvindkraftanleggetmedtilhørendenettilknytning,sentralnettetog
likestrømsledningen.
Han menerat områdersom alleredehar konsesjonbør byggesut først. Han mener
videre at NVE ikke har forutsetningfor å si at vindforholdeneer gode,da detikke har blitt foretatt
vindmålingerpå stedet.Ovedaler uenigi avveiningenom at fordeleneer størreennulempene,og mener
at den samledevurderingener gjort for slett og lettvint.
Elisabeth Selandpåklagervedtaketi brev av 14.02.2014på vegneav gnr.182/1,2,3,5og 13 og
g.nr.181/6.Hun ber OED om å gjøreom vedtaketog avslåkonsesjontil Tonstadvindkraftverk.Seland
menerat NVE ikke har tatt tilstrekkelig hensyntil reduksjonav INON, hvor 60 % av arealeti
planområdeter INON, til at planområdetligger i et regionaltviktig og sværtviktig friluftsområdeog til
virkninger av støy for friluftsliv og bebyggelse.
SelandkritisererNVE for at innspill knyttet til utredningeneer gjort i vedleggetog ikke i selvenotatet
”Bakgrunn for vedtak”. Hun skriver videreat det NVE skriver om temaetkulturminnerog kulturmiljø,
ikke er dekkendefor det somble sendtinn som innspill for temaet.Hun sier segvidereuenigi NVEs
konklusjonenom at temaeter i tilstrekkelig gradkartlagtog omtalt i utredningen,når det har blitt
presentertså mangefeil. Selandmenerdennekonklusjonenmanglerbegrunnelse.Hun kritisererNVE
for ikke å ha tatt medflere av de uregistrertekulturminneri områdetsomble sendtinn sominnspill i
saken,inkludert kulturminnersom skal registreressomautomatiskfrededekulturminner.Videre
kritisererhun NVE for ikke å ha tatt medvelbegrunnedefaglige innvendingenemot verdivurderingene
som AsplanViak har gjort. Hun menervideredet er feil at potensialetfor ytterligerefunn av automatisk
fredetekulturminneri planområdeter liten til middels.Selandvisertil side19-20 i notatet”Bakgrunn
for vedtak”.
Selandklagerviderepå at det ikke har blitt stilt krav til arkeologiskeundersøkelser
i henholdtil § 9 i
kulturminnelovenfør det ble fattet vedtaki saken.Hun ber OED gjøre om på dette.
Hun skriver videreat NVEs konsesjonsvedtaket
er i strid medarbeidetforvaltningengjør for å få opp
villreinstammeni randsonene,da områdetsærliger gunstigmedtankepå at det blir tidlig snøfritt og
dermedegnerseggodt sombeiteområde.Selandmenerdet er direktefeil at planområdetikke har blitt
benyttetav villrein siden90-tallet,og i den sammenheng
synshun det er påfallendeat NVE ikke skriver
noe om hennesvurdering.Selandmenerdet var villrein bådeinne i planområdetog i områdetnord, øst
og sør for planområdetpå 90-tallet,og at grunnentil at det ikke har værtvillrein der på 2000-talletvar at
villreinforvaltningenredusertestammenfor mye på sluttenav 90-tallet.
Avslutningsvisskriver hun at dersomOED bestemmersegfor å opprettholdevedtaket,så ber hun at
områdetsomkalles Langvassheiablir tatt ut av planene,medbakgrunni hensyntil friluftsliv, hubro,
villrein og kulturminner. Hun viser til s. 71 i fagrapportenom naturmiljøet.Hun ber ogsåat om at det
tas hensyntil tunet på Selandog deresnærfriluftsområdeved plasseringavvindturbiner.
Geir Ove Olsen påklagervedtaketi bev av 14.02.2014.Han har fritidsbolig i nærhetenav det planlagte
vindkraftverket.Han etterlysersin egenog andreshytter i oversiktenover bebyggelseni støysonen4045 dBA. Med bakgrunni dettemenerhande ikke er tatt hensyntil hansfritidsbolig i NVEs vedtak.Han
kommentererogsåat eiendommener en liten del av et framtidig hyttefelt, somdet heller ikke er tatt
hensyntil av NVE.

Side 8

OlsenmenerNVE i for stor gradhar vektlagtfornybarmålenesetti forhold til de negativevirkningene
til prosjektet.Han menerat vindkraftverketkommeri sterkkonflikt medannenlovgivning og
retningslinjer,samtflere nasjonale/internasjonale
målsettingerog konvensjoner.Olsenskriver at det er
gitt langt flere konsesjonerenn det somskal til for å oppfylle EU-direktivet.Videre menerhan at NVE
har settbort i fra de økonomisketapeneblant annetfor privatpersonerognabokommuner,for eksempel
det planlagtehyttefeltetsomble nevnt innledningsvis.Olsenmenerdet er sværtusikre vindforhold og at
arealetvil bli sværtdårlig utnyttet i forhold til produksjonseffekt.
Olsenleggerfram følgendeklagegrunner:
NVE har oversettde verdierområdetrepresenterer
for enkeltmennesker,
lokalsamfunnog
samfunnetgenerelt.NVE har heller ikke vektlagt at tiltaket vilberøre den sisteurørtekorridor
fra hav til hei.
Vindkraftverketble kun meldt i Sirdal kommune,og dettehar ført til manglendeinformasjonfra
NVE og tiltakshaver,blant annetble Kvinesdalog Flekkefjordkun invitert på det siste
samrådsmøtet
få månederfør søknadenble sendtinn. Han etterlyserinformasjonfra NVE, og
skriver at de som bor andrestederhar begrensede
mulighetertil å skaffeseginformasjoneller
kommemedinnspill i ”lukkede” prosesser.Han menervirkningenevil værestørstfor
Kvinesdal.Han menerdet er feilaktig å si at Sirdal kommuneer positive til tiltaket.
Kritikk til sluttbefaringen,hvor han menerat områdenesom ble befartikkeer representativefor
planområdet,detskarakterog kvaliteter.
Uenigheti NVEs vurderingav vindressursen,somhan menerikke er god nok.
Olsenetterlyservurderingav regionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020,
vedtattav fylket høsten2013.Olsenmenerdetteer en mangelved NVEs saksbehandling.
Han
menerdessutenat områdetved Målsteinsvanneti planområdeter avsatttil ”fritidsbebyggelse”
og ikke til det NVE kaller ”fremtidig erverv”.
Genereltmenerhan NVE ikke har vurdertaktuelletemai influensområdet,kun ved
plangrensen.
Til de tematiskevurderingeneer han uenigi skjønnsvurderingene
somgjøresav NVE for
landskapog visuellevirkninger. Han menerdet er feil at visualiseringeneerfor det omsøkte
alternativet,slik NVE skriver, menat dissehar blitt gjort før utvidelsenmot øst.
For friluftsliv og ferdsel,menerhan verdisettingenav friluftsområdeneer for lav, og han stiller
segutenforstående
til at NVE har vurdertpotensialetfor økt bruk som liten. Han beskriver
deretterområdetsspesiellekvaliteter i sammenheng
med friluftsliv og historisk bruk. Olsen
skriver ogsåat alternativefriluftsområderikke finnes,og menerdeter saksbehandlingsfeil
at
detteikke er nevnt.
Olsener videreuenigi at virkninger for reiseliv er små,og menerNVE har sett bort i fra turisme
og reiseliv basertpå friluftsliv og hytter.
For vurderingenegjort av naturmangfoldetmenerhanNVE ikke gir en dokumenterbar
begrunnelsefor hvordande kommerfram til at de samledevirkningeneav samtligeprosjekter
ikke vil ha noenbetydningfor det biologiskemangfoldet/rødlistede
arter.
Han menerdet er direktefeil knyttet til omtaleog vurderingerav villrein, og han menerdenneer
størreenn det NVE har konkludertmed.
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Han hevderNVE ikke har vurdertsamledevirkninger på ulike fuglearterundersamlet
belastning.
Olsenmenerat enkeltefritidsboliger mangleri støyutredningeni støysone> 45 dB. Han stiller
spørsmåltil om støyberegningene
er godenok. Han etterlyservurderingav støy for planlagte
hyttefelt.
Han menerNVE bevisstserbort i fra verdiforringelseav bolig og eiendom.
Han menerdet er viderefeil når NVE snakkerom full utbyggingog 622 GWh, selvnår det er
satt vilkår om å fjerne turbinersomfølge av virkninger for hubro,og at dettevil gjøre
produksjonsesitmatet
mindre.
Olsensynsdet er selvmotsigendeat NVE skriver at tiltaket vil redusereINON i vesentliggrad
og samtidigvektleggerat områdeter vesentligpregetav kraftlinjer og skogsbilveier.Han er
uenig i at områdeter pregetav tyngre tekniskeinngrep.
Avslutningsvisskriver han at NVE har valgt å overseen rekkelokale ogregionaleforhold knyttet til
ovennevntetemaer.
Lister friluftsråd (LF) påklagervedtaketi brev av 16.02.2014.De begrunnerklagenmednegative
virkninger for friluftsliv, natur og landskap,og økonomi.
For friluftsliv viser LF til at planområdeter en del av den sistegrønnekorridorenpå Sør-Østlandet,som
går relativt urørt fra kystenog helt til SetesdalsVestheiog Ryfylkeheienelandskapsvernområde.
I
tillegg til å væredet størstegjenværendefrie heiområdetuten vesentligkraftutbyggingtilknyttet dalene
Sirdal og Kvinesdal.De skriver at utbyggingenvil i sin helhetliggeinnenfor et regionaltviktig og svært
viktige friluftsområder.De menervindkraftverketvil ha en sterknegativeffekt for det tradisjonelle
friluftslivet bådesommer-og vinterstid,herunderjakt og fiske. De skriver videreat denplanlagte
utbyggingenvil direktepåvirkemangeav de gamleferdselsveiene,samtkulturminnene.
For natur og landskapmenerLF at tiltaket vil gå i mot målsettingenom at INON i størstmulig gradskal
bevares.De hevderområdeter Vest-Agdersviktigste leveområdefor hubro.Videre skriver LF at
landskapetstopografi vil gjøre at vindturbinenevil værevisuelt synligover storeavstander,og at tiltaket
vil føre til at økt støy og mangelpå stillhet.
LF menervindkraftverketvil medføreen sterkforringelseav det totalereiselivstilbudet i Lister, basert
på de negativevirkningenetiltaket medførerfor naturog kulturverdier.I tillegg menerLF tiltaket vil få
negativevirkninger for hytteutbyggingog videre salgav hytter.
Kvinesdal kommune påklagervedtaketi brev av 20.02.2014.Sakenble behandleti kommunestyret
19.02.2014.De skriver at klagengjelder de delerav vindkraftverketsom vil berørefriluftsområdetpå
Krågelandi negativforstand.I rådmannensvurderingstår det at Krågeland-området
medomegnskiller
segut ved at det i stor grader tilrettelagtfor friluftsliv og turismemedhytter, skitrekk, oppkjørteløyper
og så videre.De menerområdeter et sværtviktig friluftsområdemedlokale og regionalebrukere.
Rådmannenviser til arbeidetmedregionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2020,hvor
Krågelander vurdertsomet sværtviktig friluftområdei planutkastet.Kommunenønskerat verdienefor
friluftsliv på Krågelandivaretaspå en bestmulig måte,og de er bekymretfor at kvalitetenevil bli sterkt
redusertsomfølge av en eventuellutbygging.De skriver at det først og fremster de visuelle
virkningene,støy og skyggekastsomvil værenegativtfor friluftsliv, og at vindturbinenenærmest
kommunegrensen
vil medførestørstnegativevirkninger. Dersomkommunenskal trekkeklagenmå
vindturbinenesom står nærmestkommunegrensen
plasseresslik at de medførerbetydeligmindre
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ulemperfor friluftsliv og ferdseli området,samtat det utføresen grundigutredningpå hvordan
vindkraftverketvil påvirkeKrågeland-området.

Motpartens vurdering av klagene
Klageneble oversendtTonstadVindpark AS til uttalelsei brev av 17.02.2014,jamfør forvaltningsloven
§ 33. Tiltakshaverhar kommetmedkommentarertil klagenei brev av 21.03.2014.NVE har ikke
sammenfattetkommentarenefra tiltakshaveri saken,menvil i vurderingenav klagenerefereretil
relevantinformasjonfra brevet.

NVEs vurdering av klagene
NVE kan oppheveeller endrevedtaketdersomNVE finner klagenebegrunnet,alternativtoversende
klagenetil OED for endeligavgjørelse,jf. forvaltningsloven§ 33.
Etter forvaltningsloven§ 33 2. ledd skal NVE avviseklagendersomvilkårenefor å behandleklagen
ikke er oppfylt. Klageneer gitt innenklagefristenog tilfredsstiller de øvrigevilkår for klageretti
forvaltningslovenskapittel VI. NVE har medbakgrunni detteforberedtklagenei tråd med
forvaltningsloven§ 33.
Nedenforvil NVE kommenterernye forhold somer anførti klageneog somikke tidligere er vurdert
og/eller forhold sombør utdypesnærmere.De anførteklagegrunnenevil bli vurderttematisk.Forøvrig
kan NVE vise til vedtakav 19.12.2013.
NVEs saksbehandling
SN menerNVE ikke har gjort en faglig vurderingav innspillenefra rådmennenei Sirdal og Flekkefjord
kommuner.De kommentererogsåat innstillingen fra rådmanneni Kvinesdalheller ikke er nevnt.NVE
presentereri vedleggettil ”Bakgrunnfor vedtak”, bådekommunestyrene
sine vedtakog en
sammenfatningav saksframleggene
fra administrasjonene
i Sirdal og Flekkefjordkommuner.NVE har
derettervurdertde ulike innspillenetematiski notat”Bakgrunnfor vedtak”. NVE konstatererat
Kvinesdalkommuneikke har sendtinn merknadertil prosjekteti høringsperioden.
SN menerdet er feilaktig av NVE å skrive at Sirdal og Flekkefjorder positivetil tiltaket. NVE har i sin
vurderingpoengtertat kommunenestiller enkelteforutsetningeri sine vedtak.Flekkefjordkommune
skriver at kommunenmå jobbe viderefor å oppnågodeavbøtendetiltak og leggetil rettefor at
utbyggerenvelgerlokale foretaki anleggog driftsperioden.Sirdal kommunestillersom forutsetningav
at de tre vindturbinenemellom Krokevatnog linjetraseenfor 420 kV-linjene og likestrømsledningen
tas
ut av planene.
Flere har påpektat planområdetendretsegfra melding til søknad,og at deblant annetikke har hatt
anledningtil å leggefram sine synspunkterog betraktningertil utredningen.De menerdetteer feil i
NVEs saksbehandling.
NVE konstatererat planområdetble vesentligredusertfra prosjektetble meldt i
2009 til det ble omsøkti 2012.Dette har medførtat bådeforventetkraftproduksjonog virkningene
knyttet til tiltaket har blitt vesentligredusert.Prosjektetvar i søknadenplanlagtmed et mindreareali
Kvinesdalkommune,meni brev fra tiltakshaverav 19.06.13ble dettetrukket ut avkonsesjonssøknaden.
Etter NVEs vurderinger ikke endringeneav en slik karakterat det ville værenødvendigå gjennomgåen
ny høringsrundepå meldingen,blant annetfordi det nåværendeomsøkteplanområdeti hovedsaker en
del av det tidligere meldteplanområdet.Høringenav melding og søknadble kunngjorti lokale aviserog
gjennomoffentlige møterom saken.Alle medinteresseri influensområdethardermedkunnetuttaleseg
til prosjektetgjennomhøringenav bådemeldingenog søknaden.Tiltakshaverharunder
utredningsarbeidet
opprettetsamrådsgruppe,
somblant annethar beståttav berørtegrunneiereog lokale
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organisasjoner/interessegrupper.
Tiltakshaveropplyseri sine kommentarertil klageneat hytteeieremed
tilknytning til Krågelandogsåhar deltattpå samrådsmøtene
og blitt forespurtom informasjoni
forbindelsemedkonsekvensutredningen.
Tiltakshaverkommentererat velforeningenpå Krågelandogså
ble forespurtom møtei forkant av innsendelsenav konsesjonssøknaden,
menat de endteopp medå
takke nei til dette.
Flere uttrykker misnøyemedat det ikke har værtmulig å kommemedinnspill til befaringssteder,
og at
OED må ta hensyntil dettei klagerunden.Olsenretterogsåkritikk til sluttbefaringen,hvor han menerat
områdenesom ble befartikke er representativefor planområdet,detskarakterog kvaliteter.NVE
opplyserom at tiltakshaveri samrådmedkommunenehaddelagt opp befaringsrutamedoffentlige
møteplasser.
NVF menerframgangsmåten
fra søkerssidehar værtuakseptabel.Deviser til avtalemellom søkerog
kommune,og menerat tiltakshaverhar sendtet ”gavebrev”vedrørendekompenserende
tiltak til Sirdal
kommunekun dagerfør de skulle fatte vedtaki saken.De menerdetteer uakseptabeltog ber OED
vurdereom det foreliggersaksbehandlingsfeil.
NVE konstatererat privatrettsligeavtalermellom
tiltakshaverog berørtekommunerligger utenforhva NVE skal vurderei konsesjonsbehandlingen.
Urdal og Hamarmenerdet er grov saksbehandlingsfeil
at planlagtutvidelseav hytteområdetved
Krågelandikke er kommentert,og at tiltaket vil raseremulighetenfor utbyggingi henholdtil vedtatt
arealplani kommunen.NVE konstatererat eksisterendeog planlagtehyttefelt er angitt på kart i
konsesjonssøknaden,
figur 5, og omtalt på side9. Det fremgårav støysonekartet
ogberegningerfor
skyggekast,at virkningenefor det planlagtehyttefeltetikke vil eksponeresfor støy og skyggeskastover
anbefaltegrenseverdier.Utover dettehar NVE vurdertvirkninger forområdet på lik linje som for andre
deler av influensområdet.
Lovtolkning
Det har kommetinn klagersom menerat vedtaketer lovstridig settopp motgrunnlovens§ 110
(Miljøbestemmelsen).
I den forbindelseblir det ogsåkrevd at det hentesinn uttalelsefra
Justisdepartementets
lovavdeling.
NVE tolker anførslenevedrørende§ 110 dit henat sidenvedtaketikke oppfyller reglenei
naturmangfoldloven,plan- og bygningsloven,og konsekvensutredningsforskriften,
er vedtaketogsåi
strid medGrunnloven§ 110 b, miljøinformasjonslovenog regnskapsloven.
Kjernespørsmålet
er således
om NVE har oppfylt sin utrednings-og begrunnelsespliktetterforvaltningsloven§ 17 og
naturmangfoldloven§ 7, jamfør §§ 8-12. For ordensskyld vil vi nevneat naturmangfoldlovens
bestemmelser
i kapittel II supplererforvaltningslovensbestemmelser
om utrednings-og
begrunnelsesplikt.I følge forvaltningsloven§ 17 førsteledd skal forvaltningsorganetpåseat ”sakener
så godt opplystsom mulig.” Bestemmelsen
i naturmangfoldloven§ 7 er en saksbehandlingsregel
om
begrunnelsespliktsomsier at prinsippenei §§ 8-12 skal leggestil grunnsomretningslinjer.Dette
innebærerat forvaltningeni sine vedtakplikter å redegjørefor og synliggjørekunnskapenom og
virkningeneet tiltak får for naturmangfold,og hvordanen har kommetfram til resultateti den konkrete
saken.Naturmangfoldloven§ 8 supplererforvaltningslovensreglerom utredningspliktog forutsetterat
forvaltningeninnhentereksisterendeog tilgjengelig kunnskap.NVE har vurderttiltaket etter
naturmangfoldloven§ 8-12, jamfør § 7 i notatet”Bakgrunnfor vedtak” av 19.12.2013.
SN menerNVE har brukt feilaktig lovanvendelsenår det gjelderekspropriasjonog NVEs manglende
realistetsbehandling
av oreigningslova§ 25. De ber OED avslåsøknadom forhåndstiltredelsefør skjønn
er avholdt.
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NVE avviserat det er brukt feilaktig lovanvendelsenår det gjelderekspropriasjon.Det visestil kapittel
8 ”Vurdering av ekspropriasjonog forhåndstiltredelse”i bakgrunnsnotatet.
OED vil etteret eventuelt
endeligvedtakavgjøresøknadenom forhåndstiltredelsenår eventueltskjønner begjært.
SN menerdet er vanskeligå etterprøve/kontrollere
NVEs faglige argumentasjonog vektleggingav de
ulike hensyn,og at detteer i strid medbådegod forvaltningsskikk,relevantlovgivning og grunnloven.
Av forvaltningsloven§§ 24 og 25 går det frem at enkeltvedtakskal begrunnes.NVE leggertil grunnat
begrunnelsenskal vise til de reglervedtaketbyggerpå, inneholdede faktiske opplysningeravgjørelsen
byggerpå og gjengi de temaenesomhar værtavgjørendefor utøvelsenav forvaltningsskjønnet.
Hensiktenmedbegrunnelsesplikten
i §§ 24 og 25 er at parterog domstoleneskal hamulighet for å
etterprøvevedtaket,herunderat skjønnsutøvelsen
er forsvarlig.NVEs vurderingav et planlagt
vindkraftprosjektbasereshovedsakeligpå faglig skjønn.NVE er inneforståttmedat det kan være
vanskeligå etterprøve/kontrollere
slike vurderinger.Etter NVEs vurderinger alle relevantehensyn
vurdert og forvaltningslovenskrav til begrunnelseroppfylt i dissesakene.
Flere menervindkraftverketkommeri sterk konflikt med annenlovgivningog retningslinjer,samtflere
nasjonale/internasjonale
målsettingerog konvensjoner.I klageneblirdette trukket frem når det gjelder
blant annetnaturmangfoldog INON. NVE konstatererat nasjonalemålsettingerofte kan oppfattessom
motstridene.NVEs oppgavesomkonsesjonsmyndighet
er å veie fordelerog ulemperog vurderedissei
lys av de ulike målsettingene.NVE er selv ansvarligfor å ivaretade energipolitiskemålsettingene.For å
sikre at andrepolitiske målsettingerogsåer kjent og vektlegges,er høringav denenkeltesak viktig. Alle
NVEs høringssakersendestil blant annetFylkesmannenog Miljødirektoratet,som følger opp statens
miljøpolitiske målsettinger.Disseinstansenehar et ansvarfor å belysehva slagsvirkninger prosjektet
kan få for ulike miljøpolitiske målsettinger.NVE konstatererat de har uttalt segtil virkninger for det
omsøkteprosjektet.NVE har vurdertvirkningene,herundervirkninger for INON og naturmangfold.
NVE registrererat klagerneer uenigei vektleggingenav de ulike interessene,menfastholderde
vurderingersom ligger til grunnfor konsesjonsvedtakene.
NVEs skjønnsutøvelse
I flere av klageneblir det hevdetat det er feil i NVEs vurderingerog/eller at NVE ikke har vektlagtulike
verdier eller virkninger i tilstrekkelig grad.SN nevneri sin klage blant annetfeil vektleggingav
reduksjonav INON og av verdier knyttet til friluftsliv og ferdsel.Sistnevnteblir trukket fram i flere av
klagene.NVEs vurderingav et planlagtvindkraftprosjektbasereshovedsakeligpå faglig skjønn.NVE
registrererat flere er uenigi NVEs vurderingerknyttet til verdi- og konsekvensvurderinger.
NVE ser
ikke grunntil å kommenteredettenærmere,menkonstatererat uenighetomNVEs faglige
skjønnsutøvelse
brukessomargumentfor at NVE ikke er objektiveisine vurderinger.
Flere av klageparteneer uenigi NVEs vektleggingav Norgesforpliktelseri henholdtil
fornybardirektivet,hvor de blant annetmenerat Tonstadvindkraftverkikke vil værenødvendigfor å nå
målene.Det er flere som påpekerat NVE alleredehar gitt langt flere konsesjonerenn det somskal til for
å oppfylle EU-direktivet.NVE har som oppgaveå følge opp Norgesfornybarmålog måleneknyttet til
elsertifikatordningen.NVE slutter segtil at det er gitt mangevindkraftkonsesjoneri Norgede siste
årene.Samtidigvil NVE påpekeat det er nødvendigå gi flere konsesjonerenndet somi teorientrengs
for å leggetil rettefor at Norgekan byggeut halvpartenav 26,4 TWh. Dette er nødvendigpå grunnav
usikkerhetom blant annetnettkapasitet,samarbeidmellom aktørerog tilgang på kapital hos ulike
aktører.I tillegg vil konkurransemellom prosjektenesikre at de besteprosjekteneblir byggetut, og
forutsetningenefor realiserbarhetvil ogsåkunneendresegover tid.
Økonomi, vindressurser og produksjon
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SN og flere andremenervindforholdeneikke er godenok til å gi konsesjon.I densammenheng
legger
de ved blant annetdokumentasjoni form av målingerfra Sinnesværstasjon.SNmener ogsåat det
manglerøkonomiskanalyseav lønnsomheten.NVE har vurdertresultatetav forelagtevindanalyserog
produksjonsestimater
til å utgjøreet tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag
om vindforholdenei området.I
vindkraftsakervil det alltid væreusikkerhetrundt produksjonenfør vindkraftverketer satti drift. NVE
har på grunnlagav det eksisterendekunnskapsgrunnlaget
om vindforholdenevurdertat vindkraftverket
vil værekonkurransedyktigi det norsk-svenskeelsertifikatmarkedet.
Olsenmenerdet er viderefeil når NVE snakkerom full utbyggingog 622 GWh, særlignår det er satt
vilkår om å fjerne turbinersomfølge av virkninger for hubro,da dettevil gjøre produksjonsesitmatet
lavere.NVE har sluttetsegtil tiltakshaversestimatermeden årsproduksjonopp mot 622 GWh ved en
full utbyggingmeden samletinstallerteffekt på 192 MW. NVE har i sammenheng
med
produksjonsestimatene
og utbyggingsløsningen,
lagt til grunn at det har værten betydeligutvikling av
turbinteknologimedblant annetstørrerotorer og mer effektive turbiner.Dette har ført til betydelig
høyereforventingertil brukstid/kapasitetsfaktorer
enn tidligere. NVE har derfor vurdert at tiltakshavers
produksjonsberegninger
antaså værerimelig, dersomvalg av turbintypetilpassesvindregimeti området
og turbinplasseringeroptimaliseres.NVE understrekerusikkerhetenknyttet til beregningerav
vindressursene,
estimertproduksjonog kostnaderfor etableringav vindkraftverket.Etter NVEs
vurderinger vindressursenog forventetproduksjongod, og NVE har vurdertTonstadvindkraftverktil å
kunneværeet økonomiskbærekraftigprosjekti det norsk-svenskesertifikatmarkedet.
Landskap og visuelle virkninger
Olsenmenerdet er feil at visualiseringeneer for det omsøktealternativet,slik NVE skriver, menat disse
har blitt gjort før utvidelsenmot øst.NVE konstatererat fotomontasjeneer basertpå det omsøkte
alternativet.NVE menervisualiseringenegir et godt inntrykk av vindkraftanleggeti landskapet.NVE
konstatererat vindturbineneøsti planområdeti Kvinesdalhar blitttrukket ut av planene,og at de
visuellevirkningeneheller vil værenoe redusertfor de områdenehvor disseturbineneblir eksponert.
Kulturminner og kulturmiljø
Selandmenerat temaetkulturminnerog kulturmiljø i NVEs vedtakikke er dekkendefor det somble
sendtinn sominnspill for temaet.Hun sier segvidereuenig i NVEs konklusjonenom at temaeti
tilstrekkelig grad er kartlagtog omtalt i utredningen,når det harblitt presentertsåmangefeil. Seland
menerdennekonklusjonenmanglerbegrunnelse.SelandkritiserervidereNVE for ikke å ha tatt med
flere av de uregistrertekulturminneri områdetsomble sendtinn som innspill i saken,inkludert
kulturminnersomskal registreressom automatiskfrededekulturminner.Videre kritisererhun NVE for
ikke å ha tatt medvelbegrunnedefaglige innvendingenemot verdivurderingenesomAsplan Viak har
gjort. Hun menervideredet er feil at potensialetfor ytterligerefunn av automatiskfredetekulturminneri
planområdeter liten til middels.Selandviser til side19-20i notatet”Bakgrunn for vedtak”.
NVE registrererat Selandmenerutredningeneer mangelfullefor temaetkulturminnerog kulturmiljø, og
hun har i høringsperiodenkommetmeden rekkeinnspill til temaet.Dette inngårsomen del av
beslutningsgrunnlaget
til NVE, selv om det ikke er gjentattog kommenterti detalj i vedlegget.NVE
viser til notatet”Bakgrunnfor vedtak” kapittel 4.5 for vurderingerknyttet til kulturminnerog
kulturmiljø.
Selandskriver videre at det ikke har blitt stilt krav til arkeologiskeundersøkelser
i henholdtil § 9 i
kulturminnelovenfør det ble fattet vedtaki saken.Hun ber OED gjøre om på dette.NVE har sattvilkår
om at undersøkelsesplikten
etter kulturminneloven§ 9 skal væreoppfylt før godkjenningav miljø-,
transport-og anleggsplanen,
og menerdettevil væretilstrekkelig for å kunnehindrevirkninger for
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kulturminnergjennomplantilpasninger.NVE viser til at Vest-Agderfylkeskommuneanbefalerat det
foretasarkeologiskeregistreringeretterkulturminneloven§ 9 før det gis konsesjon,menat det ikke er
noe krav.
Friluftsliv og ferdsel
Urdal og HamarmenerNVE har ført en feil og villedendeargumentasjonom atplanområdetalleredeer
pregetav tyngretekniskeinngrepog at det er fullstendigfeil at det går flere skogsbilveierinn i området.
De menerde få skogsbilveienesomfinnes kun fører inn til grensenfor planområdet,og at
høyspentledningene
vil værelite synlig. Når det gjeldereksisterendetekniskeinngrepi områdethar
NVE først og fremst vektlagtat Tonstadvindkraftverker pregetav eksisterendeinngrep,herunderto
sentralnettsledninger
som går tvers gjennomområdetfra nord til sør,og hvor en tredjelikestrømsledning
er underplanlegging.Dette er å regnefor tyngretekniskeinngrep,selv om blant annetde visuelle
virkningeneer mindreennfor vindturbiner.Reduksjonav INON er for øvrig tall- og kartfestetog
vurderti notatet”Bakgrunn for vedtak”.
Olsenkommentererat alternativefriluftsområderikke finnes,ogmener det er saksbehandlingsfeil
at
detteikke er nevnt.Tiltakshaverhar i sinekommentarertil klagenepresisertat av alternative
friluftsområderer områdetved Knaben,som ligger 40 minutter fra Krågelandsvatnet
medbil. Videre er
det drøye20 minuttertil Eftestølog 30 minutter til Gjosdalen.Reiseavstanden
fra kystenog inn til
nevnteområderer marginaltlengerenn til Krågeland.Tiltakshaveropplyservidereat det er gode
turmuligheterved Knabenog Eftestøl,og at områdeneer regnetfor å væreregionensstørsteog mest
inntakt inngrepsfrienaturområde.NVE sluttersegtil at det fins alternativefriluftsområderi nærheten,
og at de alternativefriluftsområdenehar tilsvarendekvalitetersomdet berørteområdet.
Flere viser til betydningenog verdienav Krågeland-området
i sammenheng
medfriluftsliv, og at
vindturbinenenærmestkommunegrensen
vil medførestørstnegativevirkninger for området. Kvinesdal
kommunemedflere klagerover de negativevirkningenetiltaket vil medførefor friluftsliv, og de ønsker
at verdienefor friluftsliv på Krågelandivaretaspå en bestmulig måte.Kommunener bekymretfor at
kvalitetenevil bli sterkt redusertsomfølge av en eventuellutbygging.Det er først og fremst de visuelle
virkningene,støy og skyggekastsom vil værenegativtfor friluftsliv. Det blir vist til arbeidetmed
regionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2020,hvor Krågelander vurdertsomet svært
viktig friluftområdei planutkastet.For at Kvinesdalkommuneskal trekkeklagenmå vindturbinenesom
står nærmestkommunegrensen
plasseresslik at de medførerbetydeligmindreulemperfor friluftsliv og
ferdseli området,samtat det utføresen grundigutredningpå hvordanvindkraftverketvil påvirke
Krågeland-området.
NVE har vektlagtvirkninger for friluftsliv og ferdsel,og har vurdertvirkningenetil
å værestørstfor Krågelandog omegn,som er et lokalt og regionaltviktig utfartsområdeog hvor
friluftsområdenevil bli direkteberørt.NVE menerikke virkningeneer av en slik grad at avbøtende
tiltak gjennomå fjerne enkeltevindturbinerer hensiktsmessig
ellernødvendig.
Flere klagerover at NVE har settbort i fra denhelt ferskeregionaleplanenfor idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet i Vest-Agder.Vest-Agderfylkeskommunevedtok en ny Regionalplan for idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet medtilhørendehandlingsprogram18.12.2013,dagenfør vedtaketom Tonstad
vindkraftverkble offentliggjort. NVE har derfor lagt til grunnden tidligere fylkesdelplanfor idrett og
friluftsliv (2003-2006).NVE understrekeratvindkraftprosjekteruansettvurderespå grunnlagav
konkretevirkninger, og at konsekvensutredninger
knyttet til vindkraftprosjekterer grundigereenn
utredningenesom leggestil grunni fylkesdelplanerog at det kun er et retningsgivendeverktøy.
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Naturmangfold
Fugl
Fylkesmannenog NVF menerat buffersonepå 1 km rundt reirlokaliteterfor hubro er for liten. NVE
menerat for å sikre at hensynettil hubroivaretasi tilstrekkelig grad,er det sattvilkår om at avstanden
fra reirlokalitetenetil plasseringav vindturbineneog/eller internveieneskal væreminst 1 km. Etter
NVEs vurderinger dettetilstrekkelig for å kunneunngåforstyrrelserfor hekkendehubro.NVE viser til
at vilkåret tidligere har fått tilslutning ved klagebehandlingen
av blant annetvindkraftprosjektenei
Bjerkreim.
OlsenmenerNVE ikke gir en dokumenterbarbegrunnelsefor hvordande kommerfram til at de samlede
virkningeneav samtligeprosjekterikke vil ha noenbetydningfor det biologiskemangfoldet/rødlistede
arter.NOF menerat NVE ikke burdeha gitt konsesjonfor utbyggingav Tonstadvindkraftverkfør det
var utført konkreteog tilfredsstillendevurderingerav den samledebelastningfor økosystemene
og
trekkendefugl i henholdtil naturmangfoldloven§ 10. NVE viser til vurderingenei ”Bakgrunn for
vedtak” kapittel 4.8.4,der tiltaket er vurdertetternaturmangfoldloven§ 10. NVE menervurderingeneer
tilstrekkelig begrunnet,bådemedtankepå eksisterendeog planlagteinngrepsom ansessomrelevante
og for vurderingerav samletbelastningfor verdifulle naturtyperog artersom vil bli berørtav flere tiltak.
OlsenhevderNVE ikke har vurdertsamledevirkninger for ulike fuglearterundersamletbelastning.
NVE viser til side33-36 i notatet”Bakgrunn for vedtak”,hvor NVE konkluderermedat vurderingav
samletbelastningfor naturmangfoldknytter segi hovedsaktil virkninger for fugl, herunder
hekkelokaliteterog virkninger for hubro.I tillegg til potensiellevirkninger for denlokale
bestandsutviklingen
for svartand(NT), strandsnipe(NT) og hønsehauk(NT). NVE gjør deretter
vurderingerav samletbelastningi henholdtil § 10 i naturmangfoldlovenfor blant annetdisse
fugleartene.
NOF menerat føre-varprinsippeti naturmangfoldloven§ 9 burdeværtbrukt når det foreligger
usikkerheti forhold til kollisjonsrisikosamtdiverseandrenegativepåvirkningerfor trekkende,
hekkende,næringssøkende
og overvintrendefugl –slik det er dokumenterti fagrapporten.De mener
NVE ikke burdegitt konsesjon,eventueltha utsattkonsesjonsvedtaket
inntil tilstrekkelig kunnskapvar
innhentet.Etter NVEs vurderingstår kunnskapsgrunnlaget
i et rimelig forhold til sakenskarakterog
risiko for skadepå naturmangfoldet.NVE anserutredningspliktenfor naturmangfoldsom oppfylt, og ser
ikke behovfor å be om ytterligereutredninger.Etter NVEs vurderinger kunnskapsgrunnlaget
for
naturmangfoldi sakentilfredsstillende.Føre-var-prinsippet,
jamfør naturmangfoldloven§ 9, kommer
derfor ikke til anvendelse.
Villrein
Selandog Olsenkommenterervirkninger for villrein. Olsenmenerdet er direktefeil knyttet til omtale
og vurderingerav villrein, og han menerdenneer størreenn det NVE har konkludertmed.Selandmener
at NVEs konsesjonsvedtaket
er i strid medarbeidetforvaltningengjørfor å få opp villreinstammeni
randsonene,da områdetsærliger gunstigmedtankepå at det blir tidlig snøfritt og dermedegnerseg
godt som beiteområde.Selandmenerdet er direkte feil at planområdetikke har blitt benyttetav villrein
siden90-tallet,og i densammenheng
synshun det er påfallendeat NVE ikke skriver noe om hennes
vurdering.Selandmenerdet var villrein bådeinne i planområdetog i områdetnord, østog sør for
planområdetpå 90-allet,og at grunnentil at det ikke har værtvillrein der på 2000-talletvar at
villreinforvaltningenredusertestammenfor mye på sluttenav 90-tallet.
NVE konstatererat ved en ekspansjonav villreinbestanden,vil områdetkunnefungeresomen del av
randområdetfor villreinen, og representere
potensiellebeiteressurser.
Etter NVEs vurderinger det for
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øvrig lite som tilsier at områdeter av vesentligbetydningfor arten.NVE står fast ved disse
vurderingene,til trossfor at det er gjort enkelteobservasjonerpå 90-tallet.
Støy og skyggekast
Av hytteeierei Krågelander det påpektat det kun er tatt hensyntil østlig vindretningi
konsekvensutredningen,
og ikke dominerendevindretningsomer sørvestog vestlig vind. De mener
dermedstøyvirkningenefor hyttenei Krågelandikke er utredetgodt nok. NVEstiller krav til
tiltakshaverat det skal utredesfor medvindi alle retninger,det vil si ”verste-tilfelle-scenario”når det
kommertil støy.NVE konstatererat det er beregnetstøynivåbådemedog uten fremherskende
vindretning.Der det ikke er tatt hensyntil fremherskendevindretningtilsier det et verste-tilfellescenarioi henholdtil NVEs krav.
Ravnevannskriver at boligeng.nr.53/35ligger nærmestheiaunderSolknutenog at de frykter at
støynivåetkan overstigegrenseverdienpå 45 dBA. Tveit skriver at bolig g.nr.53/37ikke har blitt vurdert
av NVE i sammenheng
medstøy og skyggekastvirkninger. NVE viser til støysonekartpå side59 i
søknaden,hvor det fremkommerat helårsboligentil Tveit og Ravnevanni nærhetentil Oftedal,ikke vil
bli berørt.Fritidsboligenved Kleivevatn ligger innenfor støysonen>45 dBA. NVE understrekerat ved
gjennomføringav vilkår knyttet til vindturbinenesavstandtil reirlokaliteterfor hubro vil sannsynligvis
ogsåstøy reduseresvesentligfor denberørtefritidsboligen.NVE konstatererat det er sattvilkår om at
støynivåetved bygningermedstøyfølsombruk skal væreunderL den 45 dBA.
Olsenetterlysersin egenog andreshytter i oversiktenover bebyggelseni støysonen40-45 dBA. Med
bakgrunni dettemenerhan de ikke er tatt hensyntil hansfritidsbolig i NVEsvedtak. Han kommenterer
ogsåat eiendommener en liten del av et framtidig hyttefelt, som det heller ikke er tatt hensyntil av
NVE. I utredningener det totalt 39 bygg, herunder30 helårsboligerog 9 fritidsboliger sombefinnerseg
i intervalletL den 40-45dB. Olsenhar ikke oppgitt gårds-og bruksnummertil sin fritidseiendomisin
klage,så det vil ikke væremulig å avkrefte/bekrefteutsagnet.NVE harfor øvrig kun sattkrav i henhold
til gjeldenderetningslinjer,som tilsier at anbefaltgrenseverdipå 45 dBA ikke skal overskrides.Dette vil
samtidigkunneredusererstøynivåetfor bygningeri den laverestøysonen40-45 dBA.
Enkeltemenerat lavfrekventstøy må tas hensyntil i klagen,basertpå ”føre var”-prinsippet.NVE legger
til grunn at lavfrekventstøy fra vindturbinerikke utgjør et størreproblemenn støy i høyerefrekvenser,
og konstatererat Miljødirektoratetog Folkehelseinstituttetsluttersegtil dennevurderingen.
Annet
Geologiskeforhold
Urdal har fremmetklage med bakgrunni mulige funn av esker,ryggmorene,i planområdetog at han
menertiltaket vil kunnemedførenegativevirkninger av dissegeologiskestrukturene.NVE konstaterer
at nevntegeologiskestrukturerikke har gitt områdetvernestatus.NVE menerderfor det heller ikke er
grunnlagfor å krevetilleggsundersøker
medbakgrunni nevntefunn.
Fjerning og flytting av turbiner
Interessegruppe
Øksendalog Haughomklagerpå at det ikke er sattegetvilkår i anleggskonsesjonen
om
å fjerne/flytte de fem vindturbinenenordvesti planområdet,somer synlig fra Øksendalog Haughom.
NVE menerde visuellevirkningenevil kunnereduseresbetydeligfor bebyggelseni Øksendalutenat
det vil gå vesentligut over kraftproduksjonen,og NVE forutsetterderfor at tiltakshaversålangt det lar
seggjøre flytter de fem vindturbinenenord i områdetlengerinn i planområdetfor å reduserede visuelle
virkningenefor bebyggelseni Øksendal.Tiltakshaverbekrefterat detteer offentlig meddeltfra deres
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side. NVE vil leggedettetil grunni forbindelsemedgodkjenningav detaljplanen.NVE menerde
visuellevirkningenekan reduseresved å fjerne eller flytte turbiner,slik at de ikke er synlig fra områder
medbebyggelse,kulturminner/-miljøerog viktige friluftsområder.NVE menerfor øvrig at dettemå
vurderesi forhold til redusertkraftproduksjon,og har derfor ikke satt egetvilkår om dettei forkant av
detaljprosjekteringen
av prosjektet.
Sirdal kommuneskriver at forutsetningenfor at kommunenvar positiv tilvindkraftanleggetvar at de tre
vindturbinenemellom Krokevatnog linjetraseenfor 420 kV –linjene og likestrømsledningen
ble tatt ut
av planene.De skriver at NVE ikke har begrunnethvorfor kommunenskrav om fjerning av de tre
turbineneikke har blitt i hensyntatti saken.Interessegruppe
ØksendalogHaughomklagerogsåpå at
disseturbineneikke er tatt ut av planene.De begrunnerdet medat plasseringav turbiner her vil komme
i direktekonflikt medhytter og medavstanderned mot 100 metervil grenseverdierfor støyog
skyggekastoverskrides.De menervidereat områdetpå vestsidenav Krokevatner et viktig fugle- og
våtmarksområde.
NVE har i konsesjonensattvilkår om at støynivåetog eksponeringfor skyggekastikke skal overstige
anbefaltegrenseverdier.NVE menerat gjennomdissevilkårenevil støy-og skyggekastvirkningene
væreakseptable,ogsåfor fritidsbebyggelsei dennedelenav planområdet.Tiltakshaverskriver i sine
kommentarerat det vil væreen dialog mellom demog kommunen,slik at dekan finne en løsningpå
hvordanforutsetningenfra kommunenesside kan bli oppfylt. NVE menerikke virkningenefor det
nevntevåtmarksområdet
for fugl tilsier at avbøtendetiltak i form av å fjerne turbinerer nødvendig.Det
visesi den sammenheng
til vurderingerfor virkninger for fugl i kapittel 4.8.2i ”Bakgrunnfor vedtak”.
Interessegruppe
Øksendalog Haughomkreverat vindturbinenepå Langvassheiitasutav planene,
tilsvarendefigur 27 i fagrapportenom naturmiljøet.Sist nevntemedhensyntil hekkendeog
termikktrekkendearter av rovfugl og ugler. De ber om at detteblir tilføyd vilkår 14 i
anleggskonsesjonen.
Selandønskerogsåat detteområdettas ut av planenemedhensyntil friluftsliv,
hubro,villrein og kulturminner.NVE konstatererat det er stilt krav i anleggskonsesjonen
om at
avstandenfra reirlokalitetenetil hubrotil plasseringav vindturbineneog/ellerinternveieneskal være
minst 1 km. Dette tilsier at vindturbinenepå Langvassheiiutgår.NVE menerat gjennomdettevilkåret
er ønsketfra interessegruppa
imøtekommet.
NVE har vurdertde øvrige klagegrunneneog vi kan ikke se at det foreliggernye opplysningersom ikke
alleredeer vurderti vedtaket.Vi viser til vedtakav 19.12.2013.
Konklusjon
I vedtakav 19.12.2013ga NVE TonstadVindpark AS konsesjonfor å byggeog drive Tonstad
vindkraftverkmedtilhørendenettilknytningi Sirdal og Flekkefjor kommuner,Vest-Agderfylke. NVE
har mottatt14 klagerog én innsigelsepå vedtaket.
NVE kan ikke se at det i klageneer kommetfrem nye opplysningersom girgrunnlag for å endreeller
omgjørevårt vedtakav 19.12.2013.NVE har undersaksbehandlingen
ikke kunnetimøtekomme
innsigelsenfra Fylkesmanneni Vest-Agder.Klageneog innsigelsenoversendesderfor OED til endelig
avgjørelse,jamfør forvaltningsloven§ 33. Alle sakensdokumentergjørestilgjengeligefor
departementet
gjennominternettløsningenSeDoc.
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