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Vindmøllene ble 
familiens mareritt
STØY: Huset har sunket  
40 prosent i verdi og 
familien lever med støy  
fra vindmøllene døgnet 
rundt.  
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Lara Croft 
ble best 
med norsk 
regissør

SIDE 42-43

Anna  
Margaret 
Smedvig  
forvalter  
familie- 
formuen  
på 12 milliarder
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16. – 17. mars
Send melding med Kvadrat
til 2070 og motta digitale
tilbudskuponger denne uken!

Pizza fra Dr.Oetker
et stort utvalg, 325-540g

4 3
Kyllingprodukter
et stort utvalg, 200-610g, Prior/SPAR Middagsfavoritt

Tilbudene gjelder t.o.m søndag 18/3. For åpningstider se spar.no. Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.
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Vindkraftutbyggingen

Forgjeves 
kamp mot 
vindmøller
EIGERSUND: – Vi føler 
oss lurt, sier Lisa  
Svalestad. Småbarn- 
familiens hus har havnet 
inne i Egersund  
vindpark. Rundt svinger 
seks vindmøller, den 
nærmeste under 500  
meter fra huset.  

Hilde Øvrebekk Lewis 
hilde.ovrebekk.lewis@aftenbladet.no

Grete Holstad 
Atle Andersson 
 
I energimeldingen som ble lagt 
fram i 2016, meldte regjeringen 
at den vil ha utarbeidet en nasjo-
nal ramme for vindkraft på land. 
Hensikten er at en slik plan skal 
«bidra til å dempe konflikter og 
at de beste vindkraftlokalitetene 
blir valgt.» 

Fram til nå har det ikke vært 
en slik mer helhetlig plan for 
vindkraftutbyggingen i Norge.

– Det er et brudd med tidlige-
re praksis, sier professor i sam-
funnsøkonomi Anders Skonhoft 
ved NTNU.

Mye av styrken i norsk of-
fentlig forvaltning er at store 
prosjekter er blitt grundig ut-
redet og sett helhetlig på. Det 
har ikke skjedd i vindkraftut-
byggingen.

– Hvordan det norske vin-
denergisystemet skal bygges ut, 
har ikke vært prinsipielt disku-
tert. Det finnes ikke en samord-
na plan for vindkraftutbyggin-
gen. Den har skjedd stykkevis og 
delt. Konsesjonssøknadene har 
blitt behandlet hver for seg, sier 
Skonhoft.

«Ødeleggelser»
Utenfor Egersund har en familie 
på seks blitt ofre for mangelfull 
planlegging. 

Vi er på vei nedover Roga-
landskysten, og nærmer oss 
Egersund. Her ligger vindkraft-
parkene tett i tett, og er godt syn-
lige i horisonten. Fra toppen av 
Egersund vindpark kan vi se den 
såkalte Google-parken, Tellenes 
Vindpark. Til sammen ligger det 
nesten 100 vindmøller her, og 
vindturbinene dominerer land-
skapet.

Med oss har vi Sveinulf Våge-
ne fra La Naturen Leve. Fra top-
pen av Egersund vindpark ser 
han utover landskapet. 

– Se der, der var det et fint tur-
område. Og her er inngrepene i 
naturen store. Som geofysiker 
vet jeg at det ikke går an å føre til-
bake de ødeleggelsene disse ut-
byggingene fører med seg, sier 
han.

Midt i vindparken
Midt i Egersund vindmøllepark 
ligger et gult hus. Rett ved hu-
set ligger seks vindmøller. Det er 
støy fra vindmøllene dag og natt, 
inne og ute, forteller Lisa Svale-
stad.

Huset er bygget i 1995, og her 
hadde familien på seks bosatt 
seg fordi det var fredelig og rolig, 
i naturskjønne omgivelser.

– Her kunne vi koble av fra re-
sten av verden, etter travle dager 
på jobb og i barnehage, sier Lis-
as samboer Lars-Henning Nod-
land.

Det Svalestad kaller marerit-
tet begynte da deres yngste gutt, 
Ludvig, var en måned gammel. 

– Den viktige tiden jeg skulle 
ha for å kose meg sammen med 
vår lille Ludvig, og Sara Elise, 
som da var 2,5 år, forsvant i tele-
foner, brevskriving, frustrasjon, 
leting etter fakta og informasjon, 
sier Lisa. 

– Jeg tenker av og til på de bar-
na som satt under pianoet til 
musikerforeldre og lyttet. Mine 
satt og hørte på vindkrafttelefo-
ner og frustrasjoner.

Føler seg lurt
Aldri har så store vindturbiner 
blitt satt opp i Norge, og aldri har 
de vært så nært bebyggelse.

Ved slike utbygginger skal na-
boene egentlig ha rett til å klage. 
Og ifølge et brev fra NVE til sty-
releder Rune Hersvik i Norsk 
Vind Energi, som Aftenbladet 
har fått tilgang til, ble utbygge-
ren bedt om å opplyse om klage-
retten. Det ble ikke gjort. 

Lisa sier hun føler seg lurt.
– Vi var en travel småbarns-

familie, og hadde ingen kunn-
skaper om vindkraft. I septem-
ber 2015, da alle klagefrister var 
gått ut, kom daglig leder i Norsk 
Vind Energi Lars Helge Helvig 
på besøk til oss for å informere 
oss om vindkraftverket. Vi had-
de tidligere fått høre fra nabo-
er og grunneiere at vi bare ville 
se «en vingespiss lenger nede i 
sør». 

– Helvig kom for å be oss inn-
gå en avtale om å godta at vi i vår 
bolig blir liggende på grensen til 

myndighetenes støysone, som 
er 45 desibel. Han sa at vi verken 
kom til å se eller høre vindturbi-
nene, og tilbød oss en kompen-
sasjon «ala en sydentur». Vi av-
slo å inngå avtale.

Nærmere enn 500 meter
Huset de bor i har gått ned rundt 
40 prosent i verdi siden de fikk 
vindmøllene nærmere enn 500 
meter fra huset. 

Ifølge «Veileder til retnings-
linje for behandling av støy i are-
alplanlegging» fra Miljødirekto-
ratet heter det at minsteavstan-
den mellom bolig og nærmeste 
vindturbin i en vindpark typisk 
bør være 700-1000 m for å hin-

dre at boligen havner i gul støy-
sone.  

I kommuneplanlegging av bo-
liger opereres det med rød og gul 
støysone. Rød støysone har høy-
est støynivå og er en forbuds-
sone hvor det normalt ikke bør 
bygges boliger. Gul støysone har 
litt mindre støy og er en vurde-
ringssone, hvor det kan bygges 
boliger dersom disse får en stille 
side og et stille uteområde. 

Familien har vært nødt til å 
bruke både penger og tid på å 
kjempe en kamp for å få flyttet 
vindmøllene. 

Ekteparet har gått til sak mot 
utbygger Norsk Vind Energi, 
uten å ha nådd fram. De har skre-

vet brev til statsminister Erna 
Solberg, og til NVE og olje- og 
energidepartementet. 

Frykter helseplager
«Vi frykter helseplager, men aller 
mest er vi redd for de små barna 
våre. Vi leser på WHOs websider 
at slik langtidseksponering mot 
støy kan være skadelig for barns 
kognitive utvikling. Vi kan ikke 
la barna vokse opp i et miljø hvor 
de blir eksponert for døgnkonti-
nuerlig støy som beskrives å lig-
ne et fly eller en lastebil med mo-
toren på utenfor huset,» skriver 
de i brevet til statsministeren.

De fikk svar fra olje- og energi-
departementet: 

Lisa Svalestad og Lars Henning Nodland har fått mye å stri med etter at seks vindmøller ble plassert svært nært 
hjemmet deres. Her med barna Ludvig og Sara Elise.
c JON INGEMUNDSEN 
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Det gule huset på Nodland utenfor Egersund lå i rolige og naturskjønne 
omgivelser, helt til de massive vindmøllene kom. En av dem ligger mindre 
enn 500 meter fra huset.
c JON INGEMUNDSEN 

«Departementet har forståel-
se for den følelsen av maktesløs-
het dere gir uttrykk for, og me-
ner det ideelle hadde vært at de 
anførslene dere har mot de god-
kjente planene kunne latt seg 
vurdere i en ordinær klagesak. 
Departementet kan imidlertid 
ikke se at det foreligger noen 
formelle feil ved saksbehand-
lingen og de vedtakene som er 
fattet...Departementet merker 
seg likevel at avstanden mellom 
boligen og turbin 20 er relativt 
liten.»

– Jeg er kommet til det stadiet 
jeg ble fortalt at andre vindkraft-
naboer hadde møtt, stadiet der 
du må stoppe opp for å beskyt-

te deg selv. Allikevel må jeg må 
trosse dette en stund til, vi kan 
ikke gi oss nå, sier Lisa. 

– Den verden vi har levd i har 
hittil ikke vært kynisk og mani-
pulerende, men det har vi san-
nelig fått smake på nå.

Beklager, men avviser klage
Norsk Vind Energi mener at de 
har informert bredt om vind-
kraftutbyggingen gjennom både 
folkemøter og i media. 

«Til tross for dette erfarer vi at 
noen av de berørte ikke opple-
ver å ha blitt tilstrekkelig infor-
mert i prosessen. Det beklager 
vi. Vi skulle kanskje lagt til ret-
te for enda hyppigere kontakt,» 

skriver eierne i Norsk Vind Ener-
gi, som stod for utbyggingen av 
Egersund vindpark, Lars Hel-
ge Helvig og Rune Hersvik i en 
epost.

De mener likevel at NVE i bre-
vet til dem ikke har bedt dem om 
å informere Svalestad og Nod-
land som nabo om vedtaket om 
å sette opp vindmøllene så nært 
boligen.

«I brevet fra NVE til Norsk 
Vind Energi, som det vises til 
vedrørende klagerett, ber NVE 
om at grunneiere og «rettig-
hetshavere» informeres. NVE 
bekrefter igjen, senest i dag, at 
naboer, inklusive Svalestad og 
Nodland, ikke er kategorisert 

som «rettighteshavere»», skri-
ver he i en epost.

Både NVE og OED har også 
ved en rekke anledninger hatt 
direkte møter med Svalestad un-
der utviklingsprosessen, hevder 
Helvig og Hersvik.

De viser til at anklagepunkte-
ne ble gjennomgått av tingret-
tens dommere, og at fageksper-
ter beregnet støynivåene.

«Informerte om støy»
«Saksøkerne tapte i tingretten 
og fikk ikke medhold, og trakk 
deretter sin anke til lagmanns-
retten.»

«I tråd med konsesjonsvil-
kårene vil vi uansett sørge for 
at det ikke forekommer vind-
sus fra vind-møllene som over-
stiger myndighetenes fastsatte 
krav. Det vil gjennomføres nye 
målinger etter at parken nå er 
satt i drift. Dersom det mot for-
modning skulle vise seg at kon-
sesjonsgrensene overstiges, vil 
vi sørge for at nødvendige av-
bøtende tiltak sikrer at vindsus 
holder seg innenfor konsesjons-
gitte grenser. Denne forpliktel-
sen har vært tydelig kommuni-
sert under hele dialogproses-
sen,» skriver Helvig og Hersvik 
i eposten.

De avviser kontant påstan-
dene fra Svalestad om at Helvig 
skal ha sagt at vindmøllene ikke 
vil synes eller høres. 

«Tvert imot, han var der for 
å informere om at huset faktisk 
lå i grenseområdet for aksep-
tabel støy slik det er definert av 
myndighetene. I etterkant har 
prosjektet byttet til en noe mer 
støysvak turbin samt gjort noen 
marginale justeringer av turbin-
plassering. Beregning av støyni-
vå er gjort av uavhengige leden-
de aktører i Norden og er gene-
relt temmelig nøyaktige. Skulle 
målinger i etterkant likevel vise 
seg at målingene er over tillatt 
lydnivå, er det vårt ansvar og vi 
vil iverksette avbøtende tiltak.»

Støy fra vind
Lyden fra vindmøllene har blitt 
sammenlignet med en lastebil 
som står på tomgang, en brum-
ming som fra et fly som letter 
utenfor avgangshallen eller en 
skurtresker som hele tiden høs-
ter på jordet ved siden av. 

Også andre steder i landet 
har den lavfrekvente støyen fra 
vindmøllene ført til store frus-
trasjoner.

I en artikkel i Bergens Tiden-
de i 2016 fortalte naboene til 

Distanser fra vindmøller til boliger i ulike land

yyPolen:  10 ganger totalhøyden, altså 1500 meter for en 150 m 
turbin. Loven er vedtatt, men industrien kjemper fortsatt imot.
yyBayern, Tyskland:  10 ganger totalhøyden på turbinene.
yyRhinland, Tyskland:  1000 meter, og 1100 meter for turbiner 

over 200 meter.
yyTyskland generelt:  600 meter avstand som absolutt mini-

mum.
yyAustralia, Staten Victoria:  2000 meter.
yySkottland:  2000 meter som veiledende avstand til landsbyer.
yyWiltshire, Storbritannia:  Vedtok 1000–2900 meter, avhen-

gig av turbinstørrelse, men vedtaket ble kjempet ned av vind-
industrien. Den britiske støyforeningen anbefaler 1500 meter. 
yyKildare, Irland:  Kommunen har bestemt en avstand på mi-

nimum 1700 meter for store vindturbiner. Flere partier ønsker 
å innføre landsdekkende minimumsavstander.
yyFinland:  1000 meter, med krav til at vær og terreng vurderes.
yySverige:  Mange kommuner kjemper innbitt for å øke mini-

mumsavstanden til 1500–2000 meter, men får ikke lov av riks-
myndighetene så langt.
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Vindkraftutbyggingen

Midtfjellet vindpark i Fitjar om 
sus, rumling og mekaniske lyder 
som glir sammen i en dur som 
trenger inn i kropp og sjel. 

Torbjørn Hovland, styremed-
lem i Aksjonsgruppa for vern om 
Fitjarfjellene, og Birgit Hobæk, 
tidligere leder av Fitjarstølane 
Vel, fortalte da om den samme 
kampen mot utbyggerne som 
ekteparet i Egersund.

— Hver eneste gang det var 
mulig å klage eller komme med 
kommentarer, gjorde vi det. In-
genting nyttet. Jeg vet ikke en-
gang om brevene våre ble lest. 
Det var som et spill for galleriet, 
sa Hobæk.

Nærhet til turbinene
Internasjonalt har det blitt gjort 
en lang rekke studier på effekte-
ne av å bo nær vindmøller. Kon-
klusjonene har stort sett vært at 

enkelte blir så påvirket av lyden 
fra vindmøllene at det går utover 
helse, søvn og kan føre til psykis-
ke problemer.

Derfor har flere land innført 
lover og regler for hvor nært be-
byggelse disse turbinene kan stå.

En rapport fra det franske na-
sjonale akademiet for medisin, 
har konkludert med at vindtur-
biner som er større enn 2,5 MW 
ikke bør plasseres nærmere enn 
1500 meter fra boliger. De 33 
vindmøllene i Egersund vind-
park har en størrelse på 3,4 MW.

Spesialrådgiver for nett og 
marked i bransjeorganisasjonen 
for fornybar energi Norwea, An-
dreas Thon Aasheim, sier at støy 
er en av de vanskeligste konse-
kvensene av vindkraftutbyg-
ging. 

– Det en person oppfatter som 
uproblematisk støy, opplever an-

dre som støy som ødelegger livs-
kvaliteten. Vi reagerer forskjellig 
på støy. Jeg kan ikke fortelle deg 
hvordan du oppfatter støy, så 
dette blir en avveining i hvert en-
kelt tilfelle. Og det er en vanske-
lig avveining, som er opp til kon-
sesjonsmyndighetene å avgjøre, 
og det er lange prosesser.

– Men det er nesten umulig å 
unngå konflikter mellom utbyg-
ging og konkrete konsekvenser 
lokalt. Storsamfunnet har kli-
ma som største utfordring i åre-
ne som kommer. Det betyr at det 
vil måtte bli mer fornybar. Noen 
konsekvenser må noen dessver-
re utsettes for, sier Aasheim.

Nasjonal ramme
Olje- og energiminister Terje Sø-
viknes (Frp) sier at regjeringen 
nå arbeider med en nasjonal 
ramme for vindkraft. Ambisjo-

nen er at den skal dempe kon-
fliktnivået og finne de beste lo-
kalitetene for ny utbygging.

– Er det en erkjennelse av at 
mye av utbyggingen har skjedd 
planløst og uten nok hensyn til 
alle berørte parter?

– Nei, slett ikke. Dagens kon-
sesjonsbehandling er langdry-
ge, men gode prosesser der alle 
involverte aktører blir hørt. Det 
finnes knapt en vindkraftsøk-
nad som ikke ender som klage-
sak på mitt bord. Det er en kort-
slutning å påstå at dagens sys-
tem ikke fanger opp alle forhold, 
sier Søviknes.

Den nasjonale rammen skal 
etter planen sendes ut på høring 
tidlig i 2019. Arbeidet skal mun-
ne ut i et nytt norgeskart med 
utpekte områder som er særlig 
godt egnet for vindkraftutbyg-
ging.

– Det betyr imidlertid ikke at 
lokaliteter som ligger utenfor 
disse områdene er helt uaktuelle 
for utbygging, eller at prosjekter 
innenfor sonene automatisk får 
ja. Den nasjonale rammen skal 
være retningsgivende. Potensi-
elle investorer skal kunne finne 
ut hvor de beste vindressursene 
er, og ikke minst få oversikt over 
konfliktnivået knyttet til alt fra 
naturverdier og reindrift til kul-
turminner, sier Søviknes.

Det er Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) som har 
fått i oppdrag å lede et arbeidet 
med å utforme den nasjonale 
rammen for vindkraft på land. 

Direktør Per Sanderud i NVE 
sier at det er et omfattende ar-
beid som skal gjøres og at et for-
slag skal legges fram om et års 
tid.  

Sveinulf Vågene fra La naturen leve synes ikke det er noe fint med vindmøller der det tidligere var fine turområder. Her fra Egersund vindpark.
c JON INGEMUNDSEN 

NYHET! AMT 175 BR med 60 HK Honda

Kampanjepris 237.500,-

SE VÅR FLOTTE UTSTILLING!

VI ER FORHANDLER AV

Båt & Tillhengerservice finner du innerst i Hillevågsvannet

Paradisveien 23 Tlf. 400 03 099 / post@btse.no btse.no

GODE TILBUD
PÅ RYDS

2017-MODELLER


