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UTTALELSE ANGÅENDE SØKNAD OM VINDKRAFTVERK I BIRKENES KOMMUNE 

 

Vi viser til E.ON’s konsesjonssøknad om vindkraftverk i Birkenes kommune.  
 
I dette brevet peker vi på noen av momentene vi mener Fylkesmannen bør ta hensyn til i sin uttalelse 
om saken. 
 
Vi viser til St.prp. nr. 53 (2008-2009), Innst. S. nr. 289 (2008-2009) vedtak 413, hvor 
Tovdalsvassdraget nedenfor Herefossfjorden blir tatt inn i Verneplan for vassdrag. Omtrent hele 
planområdet for vindkraftverket ligger i nedbørsfeltet til det vernede Tovdalsvassdraget. Følgende 
påpekes i «Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg» utarbeidet av 
Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet juni 2007: «Dersom det planlegges 
vindkraftanlegg innenfor nedbørsfeltet til et vernet vassdrag må det vurderes i hvilken grad det 
foreligger konflikt med verneverdiene».   
I dette tilfellet ligger altså omtrent hele planområdet til vindkraftanlegget innenfor nedbørsfeltet til 
et vernet vassdrag.  
 
Tovdalsvassdraget er definert både som et typevassdrag og et referansevassdrag.   
På NVE’s internettsider om verneplan for vassdrag kan vi lese følgende om Tovdalsvassdraget: 
«Vassdraget er typevassdrag og har referanseverdi med lange hydrologiske dataserier. Det har 
gjennom en årrekke vært brukt i forskning knyttet til sur nedbør og anses som landets viktigste 
referansevassdrag i den sammenheng».  
Verneverdiene som typevassdrag blir også belyst i vernevedtak og i verneplan for vassdrag. Her kan 
vi blant annet lese at feltet har stor betydning for sårbare arter av rovfugl og ugler, samt at en rekke 
rødlistearter er registrert. Det blir også påpekt de særegne landskapsformasjonene som følger elva i 
sin ferd fra fjell mot hav.  
Ifølge St. prp. nr. 53(2008-2009), Verneplan for vassdrag - avsluttande supplering, uttaler NVE: 
«Dikeelva med vatnet Ogge og tilhøyrande nedbørsfelt høyrer med i vernet under prinsippet om 
mest mogleg heilskapleg vassdragsvern». 
 
Vi mener at det ikke kan være tvil om at en utbygging av vindkraftanlegg som her er planlagt vil 
forringe verneverdiene for Tovdalsvassdraget. Konsekvensutredningen fra SWECO konkluderer med 
at en utbygging vil ha stor negativ konsekvens for fugl i planområdet. Den samme 
konsekvensutredning konkluderer også med stor negativ konsekvens for landskap. 
Dette er to av momentene som griper direkte inn i grunnlaget for vern av Tovdalsvassdraget som 
typevassdrag. Det finnes også INON-områder i verneområdet som blir berørt. 



www.birkenesmotvind.no 

info@birkenesmotvind.no  Side 2 

 

Vi mener også at fare for forurensning under byggeperioden kan sette vassdragets verdi som 
referansevassdrag i fare.   
 
Det andre punktet vi vil poengtere er Ogge-området som et regionalt viktig friluftsområde. Ogge er 
kjent som et padleeldorado og et viktig friluftsområde for hele regionen. Planområdet Storehei vil bli 
svært synlig fra Ogge og man vil også til tider kunne høre støy fra vindturbinene. Vi mener dette vil 
forringe Ogges status som friluftsområde og populært hytteområde. Vi vil også henvise til 
kommuneplanen for Birkenes som omtaler Ogge-området spesielt. Der påpekes det at man ikke skal 
gjøre tiltak som forringer Ogges kvalitet som regionalt viktig friluftsområde. Det ser for oss da litt 
underlig ut å tillate utbygging av et stort vindkraftanlegg i området. Vi kjenner også til at folk har 
bosatt seg i disse områdene, kjøpt fritidsboliger der og lagt ut tomter for salg med bakgrunn i Ogges 
kvaliteter og kommunens plan for å opprettholde disse. Ved en vindkraftutbygging vil bruksverdi og 
økonomisk verdi av disse områdene forringes. 
 
Ifølge NVE er det nå gitt konsesjon for totalt ca 15 TWh vindkraft. I tillegg er omkring 30 TWh under 
behandling eller på høring.  Gjennom ordningen med el-sertifikater har Norge som mål å tilrettelegge 
for 13,2 TWh hvor vindkraft er hevdet vil utgjøre ca halvparten. Det er dermed gitt konsesjon til over  
dobbelt så mye vindkraft som målsettingen tilsier og ytterligere 30 TWh er da under behandling. Med 
bakgrunn i disse tallene mener vi man må være ytterst kritisk til nye konsesjoner og at  
konsesjonssøknaden om vindkraftverk i Birkenes kommune helt klart må avslås. 
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