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Storøy Vindkraftverk – klage på konsesjonsvedtak
Vi viser til orientering om vedtak mottatt 27/8. FNF Rogaland påklager herved konsesjon gitt til
Storøy vindkraftverk i Karmøy kommune. Felles høringsuttalelse ble sendt på vegne av
Haugesund Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening Haugaland lokallag og Haugesund
Kajakklubb. FNF Rogaland har ikke endret sin oppfatning og opplever, som i de fleste andre
klagesaker på vindkraftverk, at NVE kun forholder seg til tilgang til nett og avfeier natur-,
kultur- og miljøkonsekvenser dersom dette ikke kan støtte opp om eget vedtak.
NVE sin redegjørelse av sumvirkninger er overfladisk og viser ikke til en kvalitetssikret
standard eller metodikk. Dette er noe FNF og de nasjonale natur- og friluftslivsorganisasjonene
har etterspurt i lang tid.
Vi legger ved tidligere felles FNF høringsuttalelse og egen høringsuttalelse fra Haugesund
Kajakklubb da vi mener at alt som påpekes er fortsatt relevant og inngår i argumentasjonen
for klagen. Vi ber OED ta disse med i behandlingen av saken. En av de mest problematiske
konsekvensene er støy i friluftsområdene bl.a. på Vibrandsøy og til vanns ved øyene, der
områdene langs Storøy er mye brukt av padlere og er en sikker led videre.
I bakgrunn for vedtak under 5.2.8 om støy oppgis det at ‘’Dersom det gis konsesjon, vil NVE
sette vilkår om at støynivåene ved nærliggende bebyggelse ikke skal overstige Lden 45 dBA.’’
Dersom dette er en forpliktende absolutt grense, er dette en forbedring i forhold til søknaden.
Dette er noe som må avklares og utbygger må ha en plan for måling av støynivå som er
akseptabel for alle høringspartene. Vi mener allikevel at det bør utføres en ny
konsekvensanalyse når turbinstørrelsen øker så dramatisk, som her fra 0,8 MW til 3 MW
effekt. Rundt regnet øker lydtrykket med 3 dB per 1 MW økning i effekt. Når vi vet at 6 dB
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dobler lydtrykket (Multiconsult 2012), representerer endringen i Storøyprosjektet over en
dobling av lydtrykket fra kraftverket. Dette er en betydelig økning i støynivået som vi mener
burde utløse både en ny konsekvensanalyse og en ny behandling av saken i kommunestyrene.
Kraftverket vil i realiteten beslaglegge store områder langt utover prosjektområdet. Karmøy og
Haugesund kommuner mister tilgang til store arealer og vil i praksis ikke lenger fritt kunne
utvikle områder som ligger innenfor eller i nærheten av den målte Lden 45 dB grensen når
vindturbinene er kommet opp.
Støy er et veldig komplisert tema og det er få som klarer å sette seg inn i problematikken. Det
finnes langt flere undersøkelser enn de NVE refererer til og med helt andre konklusjoner om
konsekvenser av lyd. Å avfeie FNF sine kommentarer slik, uten grundig forklaring, svekker
begrunnelsen for vedtaket.
FNF Rogaland ønsker å delta på mulige befaringer og møter under klagebehandlingen. For at
frivillige organisasjoner skal kunne stille, ber vi om at dette foregår mest mulig seint om
ettermiddagen og tidlig kveld. Vi ber også om å motta orientering i god tid – dvs. minst en
måned før, da frivillige medlemmer må kunne evt. søke fri fra jobb og sette seg grundig nok
inn i saken. Dette er jo ikke hverdagskost for natur- og friluftslivsutøvere slik det er for mange
av de andre som har mulighet til å stille.
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