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MARKISER 
PERSIENNER

VÅRkupp!

–30%
Inntil

tlf: 488 53 190    
eller ring sentralbordet tlf: 800 80 488

www.fasadeprodukter.no

Garasjeporter MARKISER  PERSIENNER
SCREEN  GARASJEPORTER

Screen

Alt innen solskjerming og garasjeporter
Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av 
både solskjerming og garasjeporter.
Vi kommer gratis hjem til deg med 
gode råd og løsningsforslag. 
RING OSS: 911 50 200

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER 

VÅRkupp!

–30%
Inntil

Markiser

Gerry H. Girard
Tlf: 488 53 190 KJØR NORSK
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Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere 
er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.

• Varehenger fra kr 5.995
• Båthenger fra kr 7.895
• Yrkeshenger fra kr 15.695
• Skaphenger fra kr 24.395
• Hestehenger fra kr 34.395
• Biltransporter fra kr 29.995
• Maskinhenger fra kr 31.595

NÅ MED BIL OG 
MASKINHENGERE

Kvinesdal, Kvinesdal Sykkelservice AS . 38 35 17 00
Lyngdal, Eik Senteret . . . . . . . . . . . . . 38 33 10 10
Lyngdal, FK butikken . . . . . . . . . . . . . 38 33 10 70
Vanse, Kjell Ore Bilforretning . . . . . . . 38 39 63 00

Tom Hallan fra
Lista Vindkraft-
verk avviser at
støyen fra vind-
møllene på Lista
skaper helsemes-
sige problemer for
nabolaget, og har
derfor ingen
planer om å sette i
verk tiltak.

Av Bjørn Hoel

Selve støyberegningen er opp-
datert flere ganger. Gitt det
faktiske støynivået og eksiste-
rende retningslinjer for støy-
ende virksomhet, foreligger
det ikke noen aktuell helse-
messig problemstilling knyttet
til vindkraftverket, uttaler
daglig leder i Lista Vindkraft-
verk, Tom Hallan.

Kommunelege
Det er kommunelege Sigurd

W. Løvhaug, på oppfordring
fra støyklagende naboer, som
har stilt spørsmål til det lokale
vindkraftverkets leder.
– På hvilken måte ble nabo-

ene gjort kjent med risiko for
støyplager og plager fra skyg-
gekast, som kunne oppstå et-
ter at anlegget ble satt i drift?
spør kommunelegen.
– Det er velkjent at vindtur-

biner vil avgi støy. Støy fra

vindkraftverket er da også be-
handlet i konsekvensutred-
ningen. Første støyberegning
ble beskrevet i konsekvensut-
redningen som ble sendt NVE i
2005, svarer Hallan.

Skyggekast
Når det gjelder skyggekast

påpeker Hallan følgende:
– Det foreligger ingen be-

stemte grenseverdier for skyg-
gekast. De lave verdiene i si-
muleringen ga ikke opphav til
aktuelle helsemessige proble-
mer og ble heller ikke reist av
noen instans i forbindelse med
konsesjonsbehandlingen, hev-
der han.

Naboer
– Har tiltakshaver foretatt

systematiske helseundersø-
kelser blant kraftverkets nabo-
er etter at anlegget ble satt i

drift, eller er det lagt planer for
slike undersøkelser, spør kom-
munelegen videre.
– Tiltaket har som følge av

det som er angitt ovenfor ikke
aktualisert noe behov for sys-
tematiske helseundersøkelser,
sier Hallan.
På spørsmål om det er iverk-

satt eller planlagt støyreduse-
rende tiltak ved Lista Vind-
kraftverk, svarer Hallan be-
nektende.
– Støyen ligger under rele-

vante grenseverdier og Lista
Vindkraftverk opererer i hen-
hold til gjeldende regelverk,
fortsetter representanten fra

vindkraftverket på Lista. Det
blir ellers bemerket at klager
på støy er sendt Miljøavdeling-
en hos fylkesmannen i Vest-
Agder som behandler saken i
forhold til kravene i foruren-
singsloven.

Avviser støyproblemer 
� Lista Vindkraftverk har ingen planer om tiltak

Daglig leder  i Lista Vindkraftverk, Tom Hallan, ser ikke de store problemene i forhold til
vindmøllestøyen på Lista. 

Får ta prøver
av grasrøtter 
� Fylkesmannens miljø-
vernavdeling har gitt
Klaus Høiland og Fre-
drik Rustøen dispensa-
sjon fra verneforskrif-
tene for innsamling og
prøvetaking av grasrøt-
ter på Listastrendene.
Prosjektet skal gjennom-
føres i Nordhasselvika,
på Einarsneset og på
Kviljo. 

Vil la 16-åringer
få stemme  
� Farsund kommune ønsker å
delta i forsøk med stemmerett
for 16-åringer. Kommunestyret
tar stilling til saken tirsdag.
Bakgrunnen for saken er en in-
vitasjon fra Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet om
å delta i forsøk med slik stem-
merett. Av saksutredningen
fremgår det at forsøksordning-
en ble gjennomført ved kom-
munestyrevalget i 2011. Far-
sund kommune var imidlertid
ikke søker den gangen.

� FAKTA

Dette er saken

Tidligere i vår skrev 85
personer under på en liste
med krav om støydem-
pende tiltak angående
vindmølleparken på Lista. 

Fylkesmannen lovet å
komme med forslag til
eventuelle utbedringer før
sommeren. Nå har kom-
munelegen stilt spørsmål
om hva tiltakshaver tenker
om denne saken.

� Lyngdal-bedriften Alloc AS
har rapportert inn en arbeids-
ulykke til Arbeidstilsynet.
Under normal produksjon og
arbeid kom en operatør i sakde
for å klemme fingeren. Ulyk-
ken beskrives i rapporten som
et hendelig uhell. 
Det var 1. mai i år at fingeren

til arbeideren kom i klem.
Ulykken ble registrert som
uønsket hendelse. To dager et-
ter oppsøkte den skadede lege.
Der ble det konstatert brudd i
fingeren. Skaden ble etter det

registrert som skade uten fra-
vær.
Bedriften har gjennomgått

hendelsen i eget møte, men det
er ikke funnet løsninger på pro-
blemet siden slike hendelser er
noe operatøren selv må ha fo-
kus på, heter det i rapporten til
Arbeidstilsynet. Bedriften vil
imidlertid se på muligheten for
bruk av hørselvern med kom-
munikasjonsutstyr.
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Rapporterte om arbeidsulykke 


