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Konsesjon til Storehei vind kraftverk med tilhørende nettilknytning i
Birkenes kommune, Aust-Agder fylke - Orientering om vedtak.
NVE har i dag gitt konsesjon til Storehei vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes
kommune, Aust-Agder fylke. En utbygging av vindkraftverket kan gi en samlet ny kraftproduksjon på
ca. 260 GWh per år. Det gis konsesjon til et vindkraftverk med en samlet installert effekt er på inntil 80
MW, fordelt over planområdet på Storehei. Det totale arealet av planområdene er ca. 14 km", En
utbygging av Storehei vindkraftverk innbærer etablering aven 132 kV kraftledning fra planområdet til
Vegusdal transformatorstasjon. Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende
sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører.

NVE vil på nåværende tidspunkt ikke ta stilling til en full utbygging av vindkraftverket, som innebærer
en utbygging på Bjelkeberg og Oddeheia. For å kunne fatte vedtak når det gjelder konsesjon til de
gjenværende delene av planområdene, vil NVE kreve at konkrete kostnader for sentralnettstilknytning
av full utbygging skal dokumenteres og oversendes NVE. Med bakgrunn i virkninger knyttet til støy og
skyggekast for Bjelkeberg og Oddeheia, vil NVE anmode tiltakshaver om å utarbeide nye planer som
kan redusere virkninger for støy- og skyggekastfølsomme bygninger. Disse planene oversendes NVE i
forbindelse med søknad om sentralnettstransformering i Vegusdal.

Konsesjonsdokumentene, notatene "Bakgrunn for vedtak" av i dag er tilgjengelig på NVEs nettsted
www.nve.no
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Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Midt·Norge

Vestre Rosten 81

7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B

Postboks 53

6801 FØRDE

Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR
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Side 2

Klageadgang

Disse vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. NVE foretrekker
elektronisk oversendelse til den sentrale e-postadressen nve@nve.no. Ved eventuell klage, ber NVE om
at det tydelig fremgår hvilke prosjekt(er) klagen gjelder.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Hilde Aass
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Orienteringsliste:

E.ON Wind Norway, branch of E.ON Wind Norway
Birkenes kommune
Fylkesmannen i Aust-Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Iveland kommune
Statnett SF
Agder Energi Nett AS
Riksantikvaren
Miljødirektoratet
Statens Landbruksforvaltning
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Aust-Agder

-Norges Jeg;r- og fiskerforbund
Norges Jeger- og fiskerforbund, Aust-Agder
Norskog
Meteorologisk Institutt
Avinor
Forsvars bygg
Statens Strålevern


