
- Vindkraft og ”grundige” konsekvensutredninger  
I flere leserinnlegg – anonyme og signerte – argumenteres det med at grundige og omfattende 
konsekvensutredninger (KU) foretatt av eksperter gir er riktig bilde av konsekvensene. ( kfr. avsnittet om 
Smøla og havørn…) Men en kan ikke bare se på omfanget av KU i antall sider, men også på hva som 
utredes og vurderes – på hvilket grunnlag…
     KU skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Men 
oppdaterinega virker det å være så som så med. Påvirkning av støy for helårs- og fritidsboliger skal 
vurderes.  Det skal utarbeides støykart basert på beregninger – ikke basert på oppdatert kunnskap med 
erfaringene fra land med årelang erfaring fra titusener vindturbiner. – Det burde være en alvorlig 
tankevekker … 
     Til tross for at erfaringer fra utlandet bekrefter verdiforringelse for boliger og hytter, er ikke dette 
gjenstand for utredning og vurdering. – Også en vesentlig mangel. 

– Endelig løsning kan bli langt verre enn den som utredes. 
I Danmark fastlegges antall turbiner, endelig plassering, tårnhøyde, rotordiameter og turbinstørrelse FØR 
KU-program fastlegges. I sin fastleggelse av KU og i sine anleggskonsesjoner, åpner NVE for ”en optimal 
utforming” når prosjektet skal iverksettes. Det kan bety tårnhøyde på 200m eller mer og rotordiameter 
på 160 m, som er hittil største rotordiameter.  
    Hvis dette anses som ”optimalt” for installasjonen, vil det bety helt andre konsekvenser for visuell 
forstyrrelse, refleksblink og skyggekasting enn det som er beregnet.  Sjøl om det installeres 3 MW turbin 
som ”vurderes”/ beregnes i KU, vil støyen høyst sannsynlig også bli verre – og bære lengre. Installeres 5 
MW turbin, blir støyplagene helt sikkert verre …  

– Støy og helseplager.
E.ON hevder at vindturbiner er hørbare med en svak, rytmisk, susende lyd fra rotorbladene. Men dette 
stemmer dårlig med forskning og erfaringer. 
    Professor Henrik Møller ved Aalborgs universitet i Danmark har uttalt at “Vindmøller utsender masse 
støy, noe som kan gi stress og problemer med å sove, og på den måten kan man bestemt ikke avvise, at  
det også er skadelig”. 
    Han er ikke aleine; - 70 andre professorer, doktorer (ikke leger !), akustikere og forskere fra 10 andre 
land har alarmert om at lavfrekvent støy kan forårsake helseplager for de som bor opptil 10 km fra et 
vindkraftverk. 

– Feil støyberegner på Lista.
På side 4 i Farsunds Avis 2013 – 03 – 27 innrømmet eieren, Fred Olsen Renewables, at støyberegningene 
for Lista vindmøllepark var feil. De hevdet også at de ikke forstår hvor den lavfrekvente støyen kommer 
fra. Men det burde være åpenbart at de kommer fra turbinene. I  Australia forsøkte turbinleverandøren 
Vestas å slippe unna måling ev lavfrekvent støy fra sine 3 MW turbiner så problemet burde være velkjent 
for bransjen.
     Australia ( og New Zealand ) har for øvrig forbud mot å sette opp vindturbiner nærmere bebyggelse 
enn 2 km. Frankrike har 1,5 km som minsteavstand og i Sverige er det sterke krefter for å innføre en 
minsteavstand på 2 km eller mer.  – Og New Zealand har krav om støymålinger etter vindkraftverket 
er satt i drift for å sikre at konsesjonsvilkårene oppfylles. Kan da 800 m avstand til bebyggelse være 
fortsatt beholdes ni Norge?

– Flere tilfeller 
Da bare to vindturbiner var kommet i drift på Midtfjellet i Fitjar i fjor høst, fikk Harald Bukkøy og kona 
Ellen store søvnproblemer.  De bor ca. 1250 meter frå næmeste turbin, som er ca. 50% lengre avstand 
enn tiltakshaverne opererer med som minsteavstand. 
    Også naboer til Høg-Jæren vindpark – hvor det i juni 2011 var ferdigstilt 22 vindturbiner – komplettert 
med ytterligere 6 i fjor – klager så å si samtlige naboer på støyen. Når det blåser litt, hevder de at det 
høres ut som om et fly som aldri tar av ( ref.: Bergens Tidende 2011 – 07 – 17 ).  Spesielt plagsom er den 
lavfrekvente lyden som vindturbinene avgir. 
    Støyforsker Truls Gjesteland ved SINTEF tror derfor at vindkraftutbygging vil føre til at regler for 
lavfrekvent støy tvinger seg fram også i Norge. (ref: Aftenbladet 2013 – 02 – 21 )
    Det er også viktig å merke seg at støy øker med turbinstørrelsen. For prosjektene i Hedmark 
er støyberegningene basert på 3 MW turbiner. For de forannevnte tre vindkraftverkene med 
støyproblemer, har turbinene en effekt på 2,3 – 2,4  MW. De støyer mindre enn turbinene som er 
aktuelle i Nord-Odal, Kongsvinger og Eidskog. – Noe å tenke på? 

– Nøytrale og objektive utredninger og vurderinger (?)
Miljøverndepartementet har i høringsuttalelser påpekt at KU bør foretas av en nøytral instans. Men det 
tas ikke til følge. Utrederen SWECO har – iflg. sine nettsider www.sweco.no – et meget nært samarbeid 
med E.ON. De tar seg av det meste i prosessen fra å kartlegge mulige egnede områder for vindkraftverk, 
opprette avtaler med grunneiere, utarbeide meldinger, foreslå KU-program, utføre 
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konsekvensutredninger med sine ”vurderinger”, arrangere samrådsmøter og utarbeide 
konsesjonssøknader. – Og ikke nok med det; i Nord-Odal er prosjektlederen innleid fra SWECO. – Borger 
det for objektivitet i utredningene?
    Feltarbeid går til den som har det laveste tilbudet (– som neppe er den  mest kompetente…) På Lista 
brukte utreder 3 dager på å kartlegge flora, fauna, kulturminner, etc. – Tyder det på en grundig prosess?

– Om KU for Smøla vindpark.
Så langt er over 50 havørner drept av vindturbinene på Smøla. Men her ble jo også konsekvensene 
”utredet” av Statens eksperter. Norsk Ornitologisk Forening advarte sterkt mot planene, men ble ikke 
hørt.  
    Seniorrådgiver Tormod Schei i Statkraft – som eier og driver vindkraftverket – uttalte at kunnskapen 
var god nok da de bygde vindparken, og at de høster erfaring som kan komme til nytte videre. 
Ane Hansdatter Kismul, tidligere leder i Natur og Ungdom - som i 2006 arbeidet for Norsk 
Vindkraftforening – nå statssekretær i Olje og Energidepartementet – uttalte at det var vanskelig å 
forutse at dette skulle bli konsekvensen …  (ref.: ”Englar med skit på vengene”. Ut i Naturen NRK 
1, 3.10.2006 ) – Tyder dette på grundighet i utredningen utført av ”kompetent” instans? 

Konklusjon: 
Konsekvensutredninger slik de gjennomføres i dag, er helt verdiløse for de fleste tema som utredes og 
bør tillegges tilsvarende begrenset vekt i beslutningsprosessen. 

Håvard Melbye
Saksbehandler for vindkraft i Miljøvernforbundet
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