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Rådmannens forslag til vedtak:

Kvinesdal kommune er negativ til at det gis konsesjon til Tonstad vindpark AS i den 
del som berører Kvinesdal kommune. 

Utbyggingen vil båndlegge verdifulle naturressurser og medføre betydelige 
naturinngrep som vil redusere verdien av friluftsliv, kvalitet på landskap og urørt 
natur i et viktig friluftsområde. Det foreligger ingen ordninger som gir kommunen 
noen kompensasjon for disse negative virkninger eller noen andel av en fremtidig 
verdiskaping, og eiendomsskatteinntektene er dels beskjedne og dels av bransjen 
foreslått fjernet.

Kommunen skal foreta en interesseavveining mellom de samlede fordeler og de 
samlede ulemper ved det omsøkte tiltaket. Denne avveiningen innebærer at de 
samlede ulemper er klart større enn de samlede fordeler. Kommunestyret er 
forpliktet til å sørge for at de samlede verdier kommunen råder over ikke svekkes for 
senere generasjoner. På denne bakgrunn finner kommunen det nødvendig å 
motsette seg omsøkte tiltak. 

Den nærmere begrunnelsen fremgår av rådmannens vurdering i saken. 

   
Problemstillinga i få ord:  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring konsesjonssøknad 
med konsekvensutredning for Tonstad vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. 
Planområdet ligger i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Det søkes også om 
eksproriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova for nødvendig grunn og 
rettigheter for bygging og drift av anleggene. Tiltakshaver for prosjektet er Tonstad 
Vindpark AS.  

Hele søknaden er tilgjengelig på www.nve.no/vindkraft

Kvinesdal kommune har på folkemøte på Kvinlog bedt de som sender høringssvar 
på saken til NVE, sende en kopi til kommunen. Disse ligger på kommunens 
hjemmeside på følgende område: Lokaldemokrati/ innsyn i møte, sak og utvalg. 

Saksopplysninger:   



Tonstad Vindpark AS søker i medhold av energiloven om konsesjon til å bygge og 
drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en samlet effekt på 
inntil 200 MW. I følge figurer på omsøkte utbyggingsalternativ er det tegnet inn 6 
turbiner i Kvinesdal kommune, i tillegg til en som står på kommunegrensa mot 
Flekkefjord. Turbinstørrelsen er oppgitt til å være mellom 2 og 5 MW, med en nav-
og rotorhøyde på henholdsvis 84 og 140 m. Foreløpig produksjonsberegning ved 
nevnte utbyggingsløsning viser en gjennomsnittlig årlig bruttoproduksjon på 622 
GWh. Vindkraftverket er planlagt lokalisert øst for Sirdalsvatnet på grensen mellom 
Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Hoveddelen av vindparken ligger i Sirdal 
kommune

Det ble sendt forhåndsmelding på Tonstad vindpark i 2009. Kvinesdal kommune lå 
da ikke inne i planområdet, og vi har derfor ikke mottatt en slik melding. Det er først 
etter at området er utvidet sørover at Kvinesdal også er berørt, og vi uttaler oss kun 
til konsesjonssaken.  

Etter tidsplanen skal bygging være ferdig innen utgangen av 2017.   

Bakgrunnen for at området er vurdert som godt egnet til produksjon av vindkraft er 
følgende:

 God årsmiddelvind
 Tilgjengelig nett med god innmatingskapasitet nær planområdet 

(Ertsmyra) etter at spenningsoppgradering er gjennomført
 Samlokalisering med andre inngrep i området
 Lite bebyggelse i området
 Ingen verneområder innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet
 Enkel adkomst via eksisterende landbruksvei

I Kvinesdal ligger området innenfor LNF område, men grenser opp mot Krågeland, 
som er avsatt til erverv (skitrekk m.m) og fritidsbebyggelse.  

Transportmessig er det vurdert fire ulike transportruter fra tre ulike havner. Det er 
opplyst at det pr. i dag er mest aktuelt å benytte alternativ fra Egersund via Rv 42 om 
Tonstad til planområdet. 

Nettilknytning
Produksjonen fra vindkraftverket er tenkt tilknyttet en 420 kV sentralnettstasjon på 
Ertsmyra øst for Tonstad, som vil bli etablert i forbindelse med 
spenningsoppgradering.

Fra den enkelte vindturbin og frem til transformatorstasjon sentralt plassert i 
vindkraftverket legges et nett av 33 kV jordkabler. Det skal også etableres en ny 132 
kV transformatorstasjon som hever spenningen fra 33 kV til 132 kV og deretter fører 
produksjonen fra anlegget til Ertsmyra. 

Nedleggelse av vindkraftverket
Ved nedleggelse av anlegget plikter konsesjonæren å fjerne anlegget og så langt 
som mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand. Konsesjonæren skal i  følge 
konsesjonsvilkår også oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer 
kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området. Dette 
forslaget skal foreligge innen 12. driftsåret. 

Utbyggingskostnader



Kostnadsberegning for anlegget er beregnet til 2.2 mrd kr, hvorav innkjøp og 
installasjon av selve vindturbinene er 1,6 mrd kr. Drifts og vedlikeholdskostnader er 
beregnet til 12 – 15 øre/kWh. Ved en produksjon på 622 GWh blir de årlige drifts- og 
vedlikeholdskostnadene anslagsvis 75 – 93 mill kr. 

Konsekvensutredning
Det er gjennomført en konsekvensutredning av den planlagte utbyggingen i samsvar 
med utredningsprogrammet som er fastsatt av NVE. Utredningen er utført av 
uavhengige konsulenter (Multiconsult) og presentert i egne fagrapporter. 
Konsekvensene er vurdert med utgangspunkt i et «0 – alternativ» som beskriver den 
antatte situasjonen i de berørte områdene dersom utbyggingstiltaket ikke blir
gjennomført, dvs dagens situasjon. I saken er det i hovedsak sett på forholdene som 
berører Kvinesdal kommune.                                                                                                                              

Landskap
Det er beskrevet at vindparken vil ha begrenset synlighet, grunnet topografi og 
utbredt vegetasjon. Unntaket er oppe i heiene, hvor turbinene vil være monumentale 
på nært hold, og i det karrige landskapet vil vindturbinene være synlige i hele 
synsfeltet. 

For skog og heiebygdene i Flekkefjord og Kvinesdal er det gjort en egen analyse. 
Det er beskrevet at området har visuelle kvaliteter som er typisk for landskapet i 
regionen.Det er oppgitt at fra hyttefeltet på Krågelandsvatnet vil det meste av 
vindturbinene bli skjult bak foranliggende åskammer. Nede fra vannet vil det kun 
være et fåtall rotorblad som blir synlige over silhuetten. De roterende bladene som 
blir synlige vil til gjengjeld ha en uheldig visuell effekt ved at de tilsynelatende slår 
ned i terrenget. Desto lengre opp i åssida man beveger seg jo mer og flere av 
turbinene blir eksponert. Fra Fjotland vil relativt mange vindturbiner bli eksponert. 
Også her får man den uheldige visuelle virkningen av at rotorbladene slår ned i 
terrenget. Fra Fjotland er avstanden såpass stor at siktforholdene vil spille en 
avgjørende rolle for synligheten. Det er oppgitt at utbyggingsalternativet  vil ha 
ubetydelig negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet. Konsekvensene 
vurderes å være ubetydelige (O) for dette delområdet. 

Det vil innarbeides føringer for anleggsarbeid i miljø- og transportplan som skal 
godkjennes av NVE. Det vil også arbeides med terrengtilpassing av veier, 
turbinoppstillingsplasser o.l i detaljplanlegging slik at dette kan tilpasses terrenget på 
best mulig måte. 

Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor plangrensene er det kjent tre automatisk fredede kulturminner. I SEFRAK er 
det kjent 23 objekt i planområdet. Disse ligger i Sirdal eller Flekkefjord kommuner. 
Det har imidlertid kommet lokalt innspill på at det ligger 3 stølsområder innenfor 
planområdet på gnr. 181 Lindeland. Dette er ikke vurdert i konsekvensutredningen, 
men innspillet er sendt til NVE.

Friluftsliv og ferdsel
Innenfor planområdet for Kvinesdal sin del er det først og fremst Krågelandsområdet 
med omegn som peker seg ut som viktig friluftsområde. Området henger imidlertid 
sammen med viktige friluftsområder i Sirdal kommune. Krågeland skiller seg ut fra 
de andre områdene ved at graden av tilrettelegging er noe høyere i deler av området 
i form av skitrekk, hyttefelt, oppkjørte løyper m.m. Det er også relativt mange 



regionale brukere av området. I verdivurderingen skårer området relativt høyt når det 
gjelder bruksfrekvens, adkomst/ tilgjengelighet og symbolverdi/ stedstilhørighet. 
Området er vurdert som viktig for friluftsliv i konsekvensutredningen. 

For friluftsliv er det først og fremst den visuelle påvirkningen på landskapet som 
oppleves som negativ ved bygging av vindkraftverk. Vindkraftverk plasseres på 
vindutsatte steder for å optimalisere effekten, og blir derfor godt synlig i terrenget. 
Vindturbinene vil også være godt synlig fra nærliggende fjellområder, bl. annet fra 
fjellområdet sør for Knaben. Synsinntrykk vil imidlertid avta med økende avstand fra 
parken. 

Når det gjelder utøving av jakt er det ikke vanlig praksis å innføre restriksjoner på 
bruk av våpen innenfor et vindkraftverk. Så lenge det ikke skytes direkte mot tårn/ 
rotorblader, kan jakten utøves som normalt. Det er lagt til grunn en viss negativ 
påvirkning på småviltjakta ved bygging av vindpark, samt det kan bidra til å redusere 
sjansen for at villreinstammen ekspanderer sørover og inn i vindparkområdet. For 
arter som elg, hjort og rådyr forventes det ikke negativ påvirkning. 

Det vil ellers bygges ca. 47,8 km med grusveier i planområdet (alle kommunene) 
som medfører bedre tilgjengelighet for flere brukergrupper. Dette vil imidlertid 
oppleves ulikt avhengig av hvilken opplevelse/ fritidsaktivitet som søkes i området. 

Gjeldende fylkesdelplan for idrett og friluftsliv (2003 – 2006) i Vest- Agder legger 
«føre var» prinsippet til grunn i arealforvaltningen for å ivareta friluftslivinteressene. 
Den sier også at INON områder ikke bør reduseres ved utbygginger, men dersom 
det skjer bør det velges de alternativ som gir minst mulig reduksjon. 

Det er imidlertid under arbeid en ny regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 2013 – 2020. Denne planen skal være Vest – Agder fylkeskommune sitt 
regionalpolitiske styringsdokument innen disse områdene. I det planutkastet som 
foreligger nå ligger bl annet Krågeland innenfor et område som er definert som svært 
viktig friluftsområde. Med regionalt friluftsområde menes områder hvor det er andre 
brukere i tillegg til lokalbefolkningen og/ eller hvor området har spesielle 
opplevelseskvaliteter i fylkessammenheng. Det avklarer ikke fremtidig arealbruk, 
men synliggjør viktige og svært viktige regionale friluftsområder i fylket. I svært 
viktige regionale friluftsområder skal det ikke skje inngrep og utbygging som fører til 
at friluftsverdiene i området blir forringet. Det må imidlertid presiseres at dette er et 
forslag til plan som ikke er vedtatt av fylkeskommunen enda. 

Ellers er Burknedalsheia, som ligger like øst for planområdet, mye brukt som 
friluftsområde grunnet nærheten til Krågeland og tilrettelegging i form av merkede 
stier og oppkjørt skiløype. Det er også en god del ferdsel vestover mot 
Slettafjellsheia, Malmevatn og Høgheia, men bruksomfanget avtar naturlig nok noe 
med økende avstand til hyttefeltet på Krågeland. 

Som en samlet vurdering i konsekvensutredningen er det oppgitt at tiltaket vil få stor 
negativ konsekvens for friluftsliv på Krågeland med omegn. For Knaben og Fjotland 
vil det få liten negativ konsekvens og for Knaben, Salmeli og Kvifjorden vil det få 
mellom ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

For å redusere den visuelle påvirkningen på friluftsområdet på Krågeland, samt 
ulemper knyttet til støy og skyggekast, har Multiconsulent vist til at det er mulig å 
utelate den sørøstlige delen av planområdet. 



Biologisk mangfold og INON
I tillegg til tildligere undersøkelser i området er det lagt ned ca. 35 dagsverk i felt til 
naturtype- og viltkartlegging i perioden 2009 – 2011. Det er også gjennomført 
trekktellinger og kjente hubrolokaliteter er sjekket opp. Kravene i 
naturmangfoldlovens § 8 anses av utbygger som oppfylt. 

Planområdet består i all hovedsak av artsfattige og trivielle vegetasjonstyper 
innenfor skog, myr- og kildevegetasjon og fjellvegetasjon. Furu og fjellbjørk er 
dominerende treslag. Det er opplyst at prosjektet ikke berører viktige naturtyper, 
dette gjelder også den del som berører Kvinesdal kommune. 

Når det gjelder villrein er det konkludert med at området jevnt over har liten verdi og 
lavt potensial med tanke på fremtidig bruk. Det er derfor konkludert med at tiltaket 
kun har liten negativ konsekvens for villreinbestanden i Setesdal-Ryfylke 
villreinområde. For øvrige arter som elg, hjort, rådyr bever etc. forventes det ingen 
vesentlige, negative konsekvenser utover noe forstyrrelse i anleggsfasen. 

Det ble foretatt ett omfattende feltarbeid i 2009 og 2010 og det ble registrert 88 arter 
av fugl innen planområdet. Tillegges tidligere registeringer omfatter det 94 arter på 
Tonstadheia og i tilgrensede områder. De sjeldneste og mest sårbare fugleartene er 
knytta til mosaikken av vassdrag, myr og våtmark (svartand, vadere og storlom) og 
kvaliteter på landskapsnivå (hubro, kongeørn og hønsefugl). Samlet sett vurderes 
dette fjellområdet som et regionalt viktig viltområde (stor verdi) basert på 
observasjonene/ registreringene som er gjort innen artsgruppen fugl. Området som 
berører Kvinesdal er registrert med lokal verdi som viltområde, og det er tidligere 
registrert to rødlistearter innenfor området, og ellers en rødlisteart i nærheten av 
kommunegrensa.                              
Utbyggingen av selve vindkraftverket medfører i tillegg tap av 17,3 km2 av 
inngrepsfritt naturområde (INON). Ut fra det en kan tolke av vedlagt kart vil 
utbygging av vindparken medføre tap av INON områder på storparten av det areal 
som ligger innenfor vindparken i Kvinesdal kommune. 

Etter en samlet vurdering konkluderes det med at konsekvensene for temaet 
biologisk mangfold er «stor negativ.» Dette er primært begrunnet ut fra 
konsekvenser for fugl og INON.                                                                                                                              

Som avbøtende tiltak har konsulent i fagrapporten forslag om å ta ut nordre del av 
planområdet i Kvinesdal sammen med noe område i Sirdal kommune som vil kunne 
redusere negative virkninger i hekketida. Dette vil også redusere tap av INON. Dette 
er det viktigste avbøtende tiltak. Andre avbøtende tiltak er bl annet å unngå 
anleggsarbeid i de mest sårbare perioder m.m. 

Støy, skyggekast
Beregninger av lydforholdene ved vindkraftverket er utført i henhold til den nordiske 
beregningsmetoden for industristøy (T-1442). Det er ikke foretatt egne beregninger 
for støy i anleggsfasen. Tiltakshaver opplyser at de vil forholde seg til 
planretningslinjer om bestemmelser om begrensnings av støy i bygge- og 
anleggsperioden. Innenfor planområdet er det i dag ingen vesentlige støykilder. Det 
opplyses at lyd fra vindsus kan være høyere enn lyden fra vindkraftverket og 
maskere støy fra vindturbiner. Dette inntreffer normalt ved vindhastigheter over 8 
m/s, men kan også oppstå ved lavere vindhastigheter.   
                                                                                                                                                                         



Det er lagt opp til nye støyberegninger dersom det velges andre turbiner enn de som 
er benyttet i beregningene, eller at man senere får kunnskap om lydemisjon fra valgt 
turbin og denne avviker fra underlagsdata som er benytta i denne 
konsekvensutredning. 

Skyggekast oppstår når rotoren på vindturbinen står mellom observatøren og sola. 
Rotoren vil i slike tilfeller sveipe foran solen, dette medfører at en bevegelig skygge 
projiseres mot betraktningsstedet. Dette kan være sjenerende, spesielt når de faller 
på lysåpninger som vinduer. Skyggen av en stillestående vindturbin er normalt 
uproblematisk. Dette er en problemstilling i stor grad for boliger og hytter, men 
gjelder også i forhold til friluftsområder. Det er imidlertid opplyst at dette ikke er noe 
problem utover en sone på ca. 1 km. fra vindturbinene, men innenfor denne sona 
kan skyggekast være en forstyrrende faktor. Det er videre opplyst at det nordvestlige 
del av friluftsområdet på Krågeland og omegn vil bli berørt av skyggekast. Store 
deler av planområdet vil bli berørt av skyggekast i mer enn 20 timer av året, og en 
betydelig andel av arealet mellom 40 og 100 timer i året. 

I forhold til ising er det gjort beregninger fra Kjeller vindteknikk som konkluderer med 
at det er lite ising i planområdet i forhold til høyden det ligger i. Basert på 
vurderingen er faren for skade på 3. person liten. Planområdet brukes til friluftsliv 
hele året, men bruksomfanget er størst fra påske og ut på senhøsten, og lavest i 
måndene des, jan og feb. Bruksomfanget er lavest i den perioden risiko for ising og 
iskast er høyest. For å være på den sikre siden er det anbefalt at det settes opp 
infoskilt ved adkomstvei, langs oppkjørte skiløyper og ved de nærliggende 
hyttefeltene samt at det opplyses gjennom media og hjemmeside. 

I følge de kart som foreligger ligger ikke fritidsboliger eller boliger innenfor 
planområdet i Kvinesdal innenfor støygrensen for tiltaket. 

Reiseliv
Erfaringer fra andre norske vindkraftprosjekter tilsier at Tonstad vindpark vil ha 
ubetydelige konsekvenser for reiseliv/ turisme på kort sikt (anleggsfase og første del 
av driftsfase). Når det gjelder omfanget av de langsiktige virkningene er det flere 
usikkerhetsmomenter, knyttet til bl. annet det totale omfanget av vindkraftutbygging i 
Norge, og konsulent har derfor ikke funnet det forsvarlig å gjøre en vurdering for den 
fasen. 

Landbruk
Det er ikke noe jordbruksareal innenfor planområdet, og svært lite produktivt 
skogareal. Det er fem beitelag som sokner til influensområdet, deriblant Kvinesdal-
og Fjotland beite- og sankelag som benytter areal sydøst i området. 

Samlet er verdien med hensyn til jord-, skog-, og utmarksressurser vurdert som 
relativt liten i et langsiktig ressursperspektiv. 

Samfunnsmessige virkninger
Utbygging av prosjekt på denne størrelsen vil i følge søker normalt utføres av en 
nasjonal hovedentreprenør, som igjen leier lokal arbeidskraft og underleverandører 
for å gjennomføre oppdraget. Lokale virksomheter og arbeidstakere i de berørte 
kommuner vil måtte konkurrere på lik linje med andre aktører om disse kontraktene, 
med de fortrinn som geografisk nærhet gir. 



Når det gjelder kommuneøkonomi, er det først og fremst eiendomsskatt som er 
relevant. I tillegg vil utbyggingen skape indirekte skatteinntekter fra kommunens 
innbyggere og lokalt næringsliv. Disse er imidlertid relativt små. 
Estimert årlig eiendomsskatt for omsøkte utbyggingsalternativ når alle investeringer 
er gjort er for Kvinesdal sin del beregnet til ca. 1,4 mill kr. i driftsfasen (1,1 mill kr. i 
anleggsperioden). Sett i forhold til driftsutgifter utgjør dette 0,02 % og er derfor i 
konsekvensutredningen oppgitt til å ha ubetydelig/ ingen konsekvens. I 
konsekvensutredningen er dette vurdert til ubetydelig/ ingen konsekvens i anleggs-
og driftsfase. 

Rådmannens vurdering:  
Gjennom samlet plan over kraftinvesteringer utarbeidet av NVE ser vi at Tonstad 
vindpark er et av en rekke kraftinvesteringer som planlegges i Kvinesdal kommune. 
Denne vindparken er en av tre parker som er konsesjonssøkt / forhåndsmeldt, i 
tillegg til vindparken på Blåbergan som vi kjenner til. Kvinesheia vindpark har som 
kjent allerede fått konsesjon fra NVE, men er påanket for endelig avgjørelse til Olje-
og energidepartementet. Buheii vindpark har vi nylig uttalt oss til forhåndsmelding 
på, mens parken som berører Blåbergan ikke er omsøkt. Det er derfor betydelige 
inngrep som er planlagt innen vindkraftsektoren i Kvinesdal, og tiltakene vil få 
betydning for naturopplevelsene i de berørte områdene i lang fremtid ved en evt. 
konsesjon. Selv om hver sak skal vurderes individuelt, skal en etter 
naturmangfoldlovens § 10 vurdere økosystemtilnærming og samlet belastning. Med 
tanke på at Buheii vindpark er forhåndsmeldt, vil to så store anlegg forsterke den 
samlede belastning på naturen og bruken av denne. 

Norge har en målsetting om 13,2 TWh ny fornybar produksjon innen 2020. 
Energiplan for Agder tar for seg at det er en klar målsetting å øke andelen fornybar 
energi innen 2020. Planen sier at det skal produseres ytterligere 2 TWh ny fornybar 
kraft- og varmeproduksjon på Agder. Bygging av dette anlegget vil bidra til å nå 
denne målsettingen, men fra lokalt hold må det vurderes hvilke lokale effekter tiltaket 
vi få, bl. annet for samfunn og miljø. Kommunen skal ta en rekke ulike hensyn i 
denne vindkraftsaken deriblant hensyn til grunneiere og allmenheten. Havgul 
opplyser at det er inngått grunnavtale med over 90 % av grunneierne. I et skriv fra 
Grunneierlag Tonstad vindpark, poengterer de at dette har vært en seriøs og ryddig 
prosess, og at avtalen er bra for de. De poengterer ellers at det er store fordeler med 
de årlige leieinntektene, som gir mulighet for tilleggsnæring og er med å styrke 
grunnlaget for videre bosetting i området. Disse forhold er positive for etablering av 
omsøkte vindpark. 

Det er opplyst at bygging av en vindpark på denne størrelse normalt vil utføres av en 
hovedentreprenør, som igjen vil leie inn en del arbeidskraft under anleggsfasen. Det 
er ikke lagt opp til noen anbudsoppdeling slik at det blir lettere for lokale 
entreprenører å gi inn tilbud. Erfaringsmessig er det likevel sannsynlig at tiltaket vil 
medføre arbeid for lokale bedrifter i anleggsfasen. Dette vil kunne dreie seg om alt 
fra overnatting, matleveranse og tradisjonell entreprenørvirksomhet. I vedlegg til 
søknad er det oppgitt at man antar at det vil være behov for ca. 30 årsverk pr år i 
anleggsfasen fra Kvinesdal. Dette er basert på kompetanse og ledig kapasitet i 
næringslivet. I driftsfasen er det opplyst at det er behov for åtte årsverk og at to av 
disse er fra Kvinesdal, også basert på kompetanse og ledig kapasitet. Disse forhold 
er selvsagt positive ved etablering av vindparken. 



Når det gjelder eiendomsskatt vet vi erfaringsmessig at det ligger en del 
usikkerhetsmomenter sett ut fra hva investeringskostnaden/ beregningsgrunnlaget 
faktisk blir. Søknaden oppgir 1,4 mill kr. i driftsfasen, som selvsagt er et positivt 
bidrag til kommuneøkonomien. Vi ser imidlertid at det har liten påvirkning på 
kommuneøkonomien sett i forhold til driftsutgifter. I tillegg er det skapt betydelig 
usikkerhet rundt kommunenes eiendomsskatteinntekter fra vindkraftanlegg, ved at 
det fra bransjehold er fremmet forslag om endringer i regelverket som vil redusere 
eiendomsskatteinntektene vesentlig. Dersom maskiner, utstyr mv unntas fra 
eiendomsbeskatningen slik forslaget går ut på vil eiendomsskatten fra 
vindkraftanlegg etter det opplyste bli redusert med om lag 80 %.                                                             

Det er kjent at områdene på Krågeland over lang tid har vært brukt som 
friluftsområde. Det er opplyst at dette går helt tilbake til 1960 – tallet. Området har i 
størst grad blitt benytta til denne aktiviteten av folk fra Kvinesdal og Flekkefjord 
kommuner. Det går her bl. annet tilrettelagt en turløype på 8 km som er bygget av 
Kvinesdal kommune og som prepareres til skiløype på vinteren. Denne løypen er 
mye bruk både sommer og vinter, og vurderes derfor å være et viktig folkehelsetiltak 
i tråd med kommunens ønsker om lignende tiltak andre steder i kommunen. 

Det foreligger også en kommunedelplan for området hvor det er lagt til rette for 
hyttebygging. Det finnes i dag ca. 150 hytter på Krågeland, samt at det er planlagt 
flere hytter. Det er som kjent også alpinanlegg i området. Disse tiltakene ligger 
utenfor selve planområdet, men vindparken vil påvirke synsintrykket fra 
Krågelandområdet. Vedlegg 1 viser en fotomontasje på dette. 

Utover dette er Krågeland en naturlig innfallsport til turområde nordover, eks. mot 
Burknedalshei og Høghei. Selv om Burknedalshei ligger utenfor planområdet viser 
bilder fra søknad (vedl. 2) at vindmøllene blir veldig dominerende fra dette området. 
Det er kommet inn en del brev i høringsrunden fra brukere av området både 
grunneiere og folk som benytter turområdet ellers. Det er litt ulik tilbakemelding på i 
hvor stor grad fjellområdene nord for Krågeland blir benyttet. Området vurderes 
likevel å ha et stort potensiale som turområde med rimelig urørt natur, sett i forhold 
til hvor populært Krågeland er og har vært som turområde. Dette støttes også 
gjennom  rapporten fra konsekvensutredningen, samt regionale myndigheters fokus 
på området. 

Konsekvensutredningen for landskap viser at vindparken vil være svært synlig inntil 
10 km. fra parken. Også i 10 – 20 km. fra vindparken vil synligheten være stor i 
betydelige områder. 

Fylkesmannen i Vest – Agder har reist innsigelse til omsøkte tiltak, hovedsakelig 
begrunnet med at tiltaket reduserer urørt natur, og true sårbare og rødlistede 
viltarter, redusere verdien og mulighet til friluftsliv og redusere kvalitet av landskap.  

Multiconsulent har vist til at det er mulig å utelate den sørøstlige delen av 
planområdet. Dette vil bidra til at møllene får en større avstand fra 
Krågelandsområdet, men vindparken vurderes likevel til å få stor innvirkning på bruk 
av Krågeland som tur- og friluftsområde. 

Med bakgrunn i de store konsekvensene tiltaket vil få ved inngrep i urørt natur og et  
viktig friluftsområde, at kvaliteten av landskap over et stort område blir redusert, og 
sammenholdt med de bagatellmessige inntekter kommunen vil få, mener Kvinesdal 
kommune at de samlede langsiktige ulemper klart overstiger de langsiktige fordeler 



for kommunen og dens innbyggere. Det er derfor kommunens syn at Tonstad 
vindpark ikke bør få konsesjon til å gjennomføre tiltaket i Kvinesdal kommune. 

6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant: 
Økonomi X
Levekår og likestilling X
Klima/miljø X
Barn og unges oppvekstvilkår X
Trafikksikkerhet X

Vedlegg
1 Burknedalsheia A2
2 Krågelandsvatnet A2 ny


