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Dette brevet sendes fra styret i FNF Rogaland og frivillige organisasjoner som er høringspart.
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet.

_________________________________________________________________________________

Søknader om endringer av Vardafjell vindkraftverk
Høringsuttalelse fra Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland
Saken ble behandlet av styret i FNF Rogaland 28. oktober d.å. Høringsuttalelsen sendes på vegne av
de frivillige organisasjonene med i styret og de som sendte felles uttalelse og klage på konsesjon til
Vardafjell vindkraftverk. Organisasjonene er: Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund
Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavdeling, NSF
Vesterlen speiderkrets og Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland.
FNF Rogaland støtter Sandnes kommunes og Rogaland fylkeskommunes innstillinger om saken og
mener at arbeid ved Vardafjell vindkraftverk ikke kan gå videre som skissert i MTA-planen, ei heller
pr. omsøkte endringer. Arbeidet må stanses i det minste i påvente av nye utredninger. FNF mener at
flere lovverk ikke følges og at hensyn til natur og friluftsliv ikke er tatt. I klagen vi sendte i 2015
påpekte vi nyere observasjoner av hubro. Det var tydelig da at området ikke bare er viktig for
næringssøk men også har kjente hekkeplasser. Kort sagt, med alle vindkraftverkene som nå bygges i
Sør-Rogaland bryter utvilsomt godkjennelsen av Vardafjell med Naturmangfoldlovens føre-var
paragraf. Fylkesmannen kunne fortelle i sin høring til MTA-planen i 2017 om enda flere registreringer
og ba da om at avbøtende tiltak og beskrivelse av kompenserende tiltak måtte belyses før MTAplanen ble godkjent, men dette ble ikke fulgt opp.
I tillegg kommer flere andre brudd på lover og forskrifter som Sandnes kommune beskriver i klage
sendt tidligere i høst, inklusiv retten til å bli hørt. FNF har ikke fått anledning til å gi innspill siden
klagen til OED i 2015 og fram til nå. MTA høringene fikk ikke FNF organisasjonene ta del i.
Vi var derfor svært positive til NVEs skjerpede krav fra juli d.å. I forventningsbrevet står det bla.: ‘Ved
endringer i utbyggingsløsning fra konsesjon til utbygging skal endrede virkninger utredes i henhold til
det utredningsprogrammet som lå til grunn for søknadens konsekvensutredninger. Ny utforming av
anlegget, for eksempel endrede turbinpunkter eller turbinhøyde, skal visualiseres. Videre skal
fagkyndig kompetanse vurdere de endrede virkninger for blant annet støy og naturmangfold av ny
løsning sammenlignet med den som lå til grunn for konsekvensutredningen. Vurderingene skal
foreligge før saken sendes på høring og skal være godt egnet for å synliggjøre endring i
utbyggingsløsning og virkninger av disse for berørte interesser og gi NVE tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag.’
Dette innebærer at for Vardafjell vindkraftverk må NVE nå kreve nye fagkyndige vurderinger iht.
utredningsprogram, som beskrevet her inkl. grundig involvering av interessenter.
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Tidligere lovbrudd, slik kommunen og flere har påpekt, må også gås etter i sømmene og rettes opp
og faglige innspill må brukes.
Fylkesrådmannens vurdering ved denne siste høringen; «Fylkesrådmannens anser saksbehandlingen
knyttet til de gjentatte endringer i utbyggingsløsningen for Vardafjell vindkraftverk til ikke å oppfylle
krav som gjelder for konsekvensutredning og offentlig høring, og anbefaler at saksbehandling og de
vedtak som er fattet gjennomgås. Dersom prosjektet blir videreført, må det etter fylkesrådmannens
vurdering gjennomføres en full konsekvensutredning og offentlig høring før det kan tas stilling til de
omsøkte endringene. En fornyet konsekvensutredning bør legge til grunn både oppdatert og
tilstrekkelig detaljert informasjon om prosjekttekniske forhold, og oppdatert kunnskap om miljø- og
samfunnsmessige forhold.» En detaljert begrunnelse følger i saksfremlegget hos fylkeskommunen.
I tillegg er det viktig å merke at endringene i denne nye høringen vil ha enda verre konsekvenser for
natur og friluftsliv enn forrige løsning pr. MTA-plan, som FNF ikke fikk anledning til å uttale seg om og
som heller ikke var akseptabel for kommunen. Endringene nå innebærer bla. følgende:
-

-

-

Opprinnelig planlagt avbøtende tiltak for friluftsliv blir i realiteten nå umulig. Alternative
turstier skulle utbygger planlegge i samarbeid med kommunen. Men, det eneste området
som kunne vært mulig nå ville gått over en eiendom ikke er aktuelt for friluftsliv p.t.
Det er nå stor risiko for at 24 – 60 boliger kan falle innenfor gule og røde støysoner.
Lyssetting av turbinene er sterkt undervurdert i søknaden og vil også være svært sjenerende
for natur og friluftsliv.
Søknaden ved vindkraftselskapet bærer ellers preg av forsøk på å dekke over større negative
konsekvenser og presenterer tekniske løsninger som virker formildende men som i realiteten
ikke er mulig å gjennomføre.
Den samlede belastningen og risiko for skade på helse, friluftsliv og natur kan umulig veie
opp for den begrensede kraftproduksjonen i akkurat dette prosjektet.

Vi kan ikke annet enn å konkludere med at Vardafjell vindkraftverk ikke er gjennomførbart innenfor
lovverket slik det er søkt om nå. Arbeid med vindkraftverket må stanses og evt. ny søknad og
tilhørende utredninger må behandles av NVE og kommunen og med full høring blant alle berørte
naboer, organisasjoner og andre interessenter.
Vi ber om svar på hvordan de skjerpede kravene skal følges og hvordan lokalkunnskap og faglige
innspill nå skal brukes.
Med hilsen
for Forum for natur og friluftsliv Rogaland
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