
– Det er stor sann-
synlighet for at en
del naboer har
vesentlig helsepla-
ger som følge av
støy fra vindkraft-
verket, mener kom-
muneoverlege
Sigurd Waage
Løvhaug.

Av Bjørn Hoel

Vindmøllesaken skal opp i kom-
munestyret førstkommende tirs-
dag. Administrasjonen innstiller
på å pålegge Lista vindkraftverk
AS å gjennomføre en kartlegging
av helsemessige konsekvenser
som vindkraftverket kan ha på-
ført naboer. Løvhaug opplyser i
sin uttalelse at Farsund kommu-
ne har mottatt en klage som er
undertegnet av 70 naboer til
vindkraftverket, som gjelder
både fastboende og personer med
fritidsboliger. 

Frustrert
Tidligere har Lister skrevet om
frustrerte naboer som i første
rekke vil redusere støyen fra
møllene. Flere av de Lister har
snakket med var tidligere for en
vindmøllepark på Lista, men et-
ter at parken ble en realitet for
om lag et år siden, har de alle
snudd, ifølge personer avisen har
vært i kontakt med. 
– Jeg er rimelig sikker på at
alle som i dag er berørte av den-
ne støyen nå er imot, uttalte Wil-
li Larsen, som vi snakket med se-
neste i forrige uke.

Søvnproblemer
Kommuneoverlegen har i til-
legg fått rapporter om søvnpro-
blemer og forringet livskvalitet.
– En rekke naboer har beskre-
vet sine støyplager. I hovedsak
rapporteres det om søvnproble-
mer og nedsatt livskvalitet, sier
Løvhaug. 
Det fremholdes videre at kom-
munen behandler denne klagen
etter folkehelselovgivningen. 
– Min vurdering av klagen er at
det er stor sannsynlighet for at

en del naboer har vesentlig
helsemessig ulempe som følge av
støy fra kraftverket. Av den
grunn kan det bli aktuelt å påleg-
ge vindkraftverket å gjennomfø-
re en helsekonsekvensutredning
hos naboene, hjemlet i folkehel-
selovens §11, hevder Løvhaug. 
Han understreker at målet
med undersøkelsen er å kartleg-
ge om det er naboer som har fått
helseskader som følge av støy fra
kraftverket, eventuelt også skyg-
gekast. Løvhaug ønsker videre å
Identifisere omfanget av støypla-
ger og hvilke eiendommer dette
dreier seg om.

Naboer
– Berørte naboer og utbygger
skal i samråd med relevante
myndigheter komme til enighet
om hvilke verdier for støyen som
representerer et akseptabelt
støynivå basert på de faktiske er-
faringer som naboene til vind-
kraftverket har gjort siden vind-
kraftverket startet, formuleres
det fra administrasjonens side.
Naboene ønsker i tillegg å få
utført støymålinger minst hvert
annet år for å verifisere at støyen
ikke overstiger de verdier som
utbygger og naboer har blitt eni-
ge om. Ved målingene vil de at
det fulle støyspektrumet måles
så langt som mulig.
– Det er foreløpig ikke aktuelt,
sier Løvhaug.

Tiltakshaver
Han poengterer samtidig at det
I utgangspunktet er tiltakshaver
som er ansvarlig for å få utført
denne utredningen.
Løvhaug har også etterlyst fag-
lige råd fra Nasjonalt folkehel-
seinstitutt, for å kartlegge og
eventuelt finne ut hvem som vil
kunne gjennomføre slike under-
søkelser. 
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Vindmøllenaboene plages til stadighet av støy. Nå tar kommuneoverlegen tak i saken.    

� FAKTA

Dette er saken

Det har kommet ny utvikling i
saken angående vindmøllest-
øyen på Lista. 

I en uttalelse fra kommuneo-
verlege Sigurd W. Løvhaug
går det fram at han med stor
sikkerhet mener at en del na-
boer har vesentlig helsemes-
sig plager som følge av støy
fra vindkraftverket.

Kommuneoverlegen tar     
� Løvhaug åpner for pålegg til Lista Vindkraftverk      

Bare tilfeldigheter gjorde at det
ikke ble personskader da en 55
år gammel Flekkefjord-kvinne
krasjet med bilen sin i
narkorus. Nå er hun dømt til
fengsel, bot og en tilværelse
som fotgjenger.

Av Svein Morten Havaas

Det var fredag 22. mars i fjor at ulykken
skjedde på Langenesveien i Søgne. Flek-
kefjæringen mistet kontrollen over bi-

len sin, kom over i motgående kjørefelt
og kolliderte med en møtende bil. En
mann og kvinnen i den andre bilen fikk
lettere skader. Begge kjøretøyene fikk
materielle skader.
Kvinnen kjørte bil til tross for at hun
hadde inntatt mellom seks og ti rivotril-
tabletter og noe metadon i forkant – alt
ulovlig kjøpt. Kvinnen har erkjent ru-
skjøringen. Ifølge analyser fra folkehel-
seinstituttet hadde langt over grense-
verdien for 1,2 alkoholpromille i blodet.
Hun kjørte også uten gyldig førerkort
og med slitte framdekk på bilen.
Kristiansand tingrett har nå dømt 55-
åringen til 36 dagers fengsel, hvorav 15

er gjort betinget med en prøvetid på to
år. Hun må også betale 8.000 kroner i bot
og saksomkostninger på 1.000 kroner,
samt tåle to og et halvt års sperrefrist
på å kunne ta førerkort.
Straffen er 9 dager mildere enn på-
stått av sakens aktor, politiadvokat
Tove Haugland. Grunnen til det er
kvinnens uforbeholdne tilståelse under
hovedforhandlingen. At deler av straf-
fen gjøres betinget skyldes lang liggetid
hos politiet. 
Retten mener det er straffskjerpende
at kjøringen førte til materielle skader
på motgående kjøretøy. Det understre-
kes at det kun var tilfeldigheter som

gjorde at det ikke ble alvorlige person-
skader i ulykken. At kjøringen skjedde
på en forholdsvis trafikkert vei som er
svingete og uoversiktlig og med høy
fartsgrense er et annet skjerpende mo-
ment.
Dommen omfatter også ett tilfelle av
tyveri fra en butikk i Kristiansand.
Rettens leder var dommerfullmektig
Hans Olav Røyr. Sivile meddommere i
saken var Mikal Gustav Hansen og Han-
nah Benedicte Teigland Dybesland.
Kvinnens forsvarer var advokat Per
Ragnar Holter-Andersen.

Kvinne (55) frontkolliderte i narkorus 



LØRDAG 14. JUNI 2014 5NYHETER

           FOTO: ÅSE ASTRI BAKKA

  tak i vindmøllestøyen  
      � Saken skal opp i kommunestyret tirsdag

Med Fjord Line Express 
tar det kun 2 timer og 
15 minutter mellom 
Kristiansand - Hirtshals. 
*Gjelder overfart Kristiansand-Hirtshals per person én vei
inkludert basic sete og 1 personbil. Forbehold om trykkfeil.

KRISTIANSAND | HIRTSHALS

BESTILL SOMMER-
FERIEN NÅ! 409,-

fra
BILPAKKE

FOR 1 PERSON MED BIL 
OG BASIC SETE

EU-kontroll

Alle bilmerker

Tid for service?
Alle bilmerker
Ring 480 96 300

Bestill 
time nå!

A.S

– Det er veldig positivt at kom-
muneoverlegen ser ut til å ta
dette på alvor, sier støyberørte
Per Inge Almås, som er en av
naboene som har gått i bresje
for å få redusert støyen fra møl-
lene på Lista.

Han kjente ikke til hva kom-
muneoverlege Sigurd W. Løv-
haug hadde kommet fram til,
før vi fortalte ham det.

– Jeg har ikke tidligere lest

det du henviser til. Men dette
er noen annet enn det fylkes-
mannen har kommet fram til,
og det er gledelig, sier Almås
videre.

Han fortsetter: – Og etter
som jeg forstår er det ikke gjort
noen vedtak i denne saken, så
det blir spennende å følge dette
videre nå.

– Veldig positivt


