
Fylkesmannen
vil likevel ikke
pålegge Lista
Vindkraftverk
noen tiltak for å
redusere støyni-
våer som
stammer fra
vindparken. 

Av Bjørn Hoel

– Vi ser problematikken
knyttet til merbelastningen
som boliger i området har
fått, men for brorparten av
de berørte boligene ligger
støynivået på, eller under
miljømyndighetenes gren-
severdi for støy fra vindmøl-
ler, fremholder saksbehand-
ler i Fylkesmannens Miljø-
vernavdeling, Bjørn Wattne
Østerhus.

Klager
Fylkesmannens svarer

her på kritikken som har
fremkommet fra vindmølle-
motstanderne på Lista. Som
kjent ble det i april sendt et
skriv med 85 underskrifter
til blant annet Fylkesman-
nen og Farsund kommune.
Her listes det opp forslag
med tanke på støydempende
tiltak, hvilke konsekvenser
dette kan få for helsa, for-
ringelse av eiendomsverdi
og så videre. Vindmøllemot-
standerne stilte seg i tillegg
kritiske til et firma som har
utført målingene, for ikke å
være habile.

Gjort feil
«Vi er kjent med at dette

firmaet i 2014 utførte en ny
vurdering av støyen på
vindkraftverket basert på
nye målinger. Vi er også
kjent med at de har gjort feil
i de opprinnelige støyvurde-
ringene som ble utført i for-
bindelse med konsekvensut-
redningen. Denne type
«selvkontroll» går på tvers
av vanlige normer for inter-
essekonflikt og habilitet.
Følgelig krever vi at det sna-
rest blir foretatt en ny støy-
vurdering med målinger
ifølge pkt. 3 utført av en uav-
hengig institusjon som ikke
har sterke bindinger opp
imot vindkraftindustrien,
slik dette firmaet har», som
motstanderne skriver.

Svaret
Til disse påstandene sva-

rer Fylkesmannen:
«Den regnefeilen ... som

ble gjort fra dette firmaets
sin side, kom for dagen ved
oversendelse av forslag til
måleprogram. Hvorvidt de
skulle ha noen interesse i å
manipulere målingene som
er foretatt, har ikke Fylkes-
mannen noen formening
om. Det er imidlertid uhel-
dig at slike feil kan forekom-
me, og vi vil understreke at
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Falt i bekken 
� Kvart på ett natt til søndag
fikk politiet melding om at en
beruset person hadde falt i en
bekk i Vanse. Politiet kom til
stedet kort tid etter og fikk
hjulpet personen.

Lekte dørvakt 
� I to-tiden natt til søndag
måtte politiet rykke ut til et
utested i Farsund da en over-
stadig beruset person lekte
dørvakt og foretok skjenke-
kontroll.
– Ikke kompetent til noe av

det, skriver politiet på Twit-
ter.

Råkjørte 
� Lørdag kveld ble en fører
målt til 133 km/t i 80-sonen på
Radiosletta mellom Farsund
og Vanse, og vedkommende
mister selvfølgelig førerkor-
tet. I tillegg skrev UP ut fire
forenklede forelegg.

Vrien gjest 
� I to-tiden natt til søndag ble
politipatruljen sendt til Utsik-
ten hotell for å hjelpe til med
en vanskelig gjest.

Tilsyn med 
privatskole 
� Utdanningsdirektoratet
varsler tilsyn med Stiftelsen
Farsund Kristne grunnskole. 
Det overordnede temaet for

tilsynet er skolens forvalt-
ningskompetanse og avgjø-
relser om elevers rettigheter
og plikter. Tilsynet vil i denne
sammenheng se nærmere på
blant annet avgjørelser om
inntak av elever, bortvisning
av elever, permisjon og saker
der en elev eller foreldre ber
om tiltak som angår det
psykososiale miljøet.
Skolen er pålagt å gi ut do-

kumentasjon som er relevant
for tilsynet. Det må gjøres
innen 3. juni. Utdanningsdi-
rektoratet skal vurdere sko-
lens praksis opp mot lovkra-
vene med utgangspunkt i den
dokumentasjonen som sendes
inn.

Trakk innsig-
else på Bausje 
� Fylkesmannen i Vest-Agder
har trukket sine innsigelser
til reguleringsplanen for Bau-
sje Turistanlegg. Det fremgår
av et brev som er sendt til si-
vilarkitekt Arnt Olav Penne
som fronter prosjektet på veg-
ne av 13 grunneiere i området.
Grunneiernes talspersoner
har vært Kåre Reidar Dani-
elsen og Karl Nesheim.
Det reviderte planforslaget

er nå «spiselig» for vernemyn-
dighetene.
Innsigelsene som ble reist

knyttet seg til vurdering og
håndtering av forurensede
masser. Det gikk også på
manglende vurdering av ut-
byggingens konsekvenser for
verneområdet, samt opparbei-
delse av gang- og sykkelvei i
fuglefredningsområdet.
Tomten som skal klargjøres

for turisme er på 32 mål.

Slipper støyreduse    
� Vindmøllenaboer krever støytiltak   

Vindmøllenabo Willi
Larsen er ikke overras-
ket over svaret fra Fyl-
kesmannen.

– Nei, jeg er ikke overrasket. Men
jeg synes det er rart at Fylkes-
mannen ikke selv vil komme å
snakke med oss, til tross for at vi
har invitert ham, påpeker Lar-
sen.
Han sier samtidig at denne sa-

ken vil få konsekvenser for andre
utbygginger, som på Tonstad
Vindpark. De fikk som kjent kon-
sesjon i desember i fjor 
– Utbyggingen av vindmøllene

på Lista viser at det er viktig å
være føre var, slik at man kan
lære av det, når senere utbyg-

ginger står for tur, understreker
Larsen.
– Hva tenker du om argumen-

tet om at det er så få som er be-
rørt av vindmøllestøyen?
– Jeg synes de burde tatt mer

hensyn til de få. De som er mest
berørt av dette bor på Tomstad
og innover Elledalen og Ellenes, i
tillegg til Viganheia, og Listeid,
men jeg har ikke nøyaktig tall på
hvor mange de er, sier Larsen.
Han påpeker videre at topogra-

fien er spesiell på Lista, noe også
NVE har påpekt.  
– Dette gjør støyproblematik-

ken mer kompleks. Støyen er
ikke som en bil som passerer, den
kan vedvare gjennom hele døg-
net, sier støyoffer Larsen.
Han stusser også over at Fyl-

kesmannen nevner at det ville

blitt dyrt å flytte på vindmølle-
parken.
– De trenger ikke flytte vind-

møllene, men stoppe eller redu-
sere noen av vindmøllene ved
visse vindretninger. Dette burde
Fylkesmannen kartlagt og sjek-
ket, sier han videre.
For øvrig synes han det er mer-

kelig at Fylkesmannen trekker
fram økonomiske betraktninger.
Han reagerer dessuten på at Fyl-
kesmannen uttaler seg om helse-
spørsmål.
– Lavfrekvent støy og helseska-

der er ikke Fylkesmannen sin
oppgave å uttale seg om. I Dan-
mark har man satt ned et statlig
utvalg som skal utrede om lavfre-
kvent støy er helsefarlig, påpeker
Willi Larsen.

– Er ikke overrasket 

konsesjonsgiver bør kvalitetssi-
kre de konsekvensutredninger
som gjøres i likhet med andre
sektormyndigheter». 

Konklusjon 
Fylkesmannen konkluderer

med å fortelle at den mest effekti-
ve måten å redusere støyulem-
pene på er best mulig lokalise-
ring av vindkraftverket, i for-
kant. 
– Avbøtende tiltak ved den en-

kelte bolig vil neppe være noen
hjelp. Støykilden befinner seg

for langt over bakken. Man kan
ikke sammenligne veitrafikk og
vindmøller hva avbøtende tiltak
angår ..., hevder Fylkesmannen
og fortsetter: 
– Ofte er også flere turbiner år-

saken til støyulemper ved de en-
kelte boliger. Da det eneste avbø-
tende tiltak som vil ha direkte
effekt er å fjerne vindturbiner,
står saken fastlåst. Det vil ikke
være mulig å fjerne vindturbi-
ner i så stort omfang som er nød-
vendig. Det er heller ikke aktuelt
med andre begrensende tiltak på

turbinene. Det er ikke stilt juri-
disk bindende krav til Lista
Vindkraftverk A/S verken i an-
leggskonsesjonen eller regule-
ringsplanen. Det vil måtte være
store avvik fra retningslinjes an-
befalte grenseverdier dersom vi
vil kreve en søknad om konse-
sjon.
Når det gjelder kompensasjo-

ner, poengteres det at Fylkes-
mannen anser forholdet som en
privatrettslig sak.
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Hytteeiere i Uddal er sjok-
kerte over hvor høy lyden
fra vindmøllene er.
FOTO: ÅSE ASTRI BAKKA

To menn på 87 og 85 år
kjørte utfor veien i
går ettermiddag.

Av Vidar Falkum

Begge ble fraktet til sykehus
etter at bilen de kjørte havnet
utfor fylkesvei 43 ved Kjørre-
fjord i Farsund. Ifølge sykehu-

sets pasientoversikt ved 17.30-
tiden ble 85-åringen moderat
skadet mens 87-åring karakte-
riseres som lettere skadet.
Det ble slått full alarm og

både ambulanse, brannvesen
og politi møtte opp på ulykkes-
stedet etter at meldingen om
utforkjøringen kom ved halv
to-tiden.

Eldre menn 
til sykehus

To eldre menn kjørte av veien søndag. FOTO: OLAV HOEL

 erende tiltak  
   � Nei fra Fylkesmannen

Amerikansk
slange på Lista 
� Klokken 13.10 lørdag fikk
politiet melding om at en
slange befant seg i veien på
Borhaug, Lista. Patruljen
rykket ut og fikk innhentet
slangen i Postveien. Det viste
seg å antakelig dreie seg om
en ufarlig, amerikansk korns-
nok, melder politiet på Twit-
ter.

Takk!
Ad
vi
se

Vi takker alle løpere, frivillige, sponsorer og publikum 
for et veldig vellykket arrangement! Vel møtt til neste år! 

� FAKTA

Vindmøllestøy

85 personer som er berørt
av vindmølleproblematik-
ken på Lista har skrevet
under på en rapport som er
sendt Farsund kommune,
Fylkesmannen, Fred. Olsen,
NVE og Folkehelseinstitut-
tet. Det viktigste er å få re-
dusert støyen, og de krever
raske tiltak.

Fylkesmannen har ingen
støyreduserende tiltak i er-
met og påpeker blant annet
at brorparten av de berørte
boligene ligger støynivået
på eller under miljømyndig-
hetenes grenseverdi for
støy fra vindmøller.

Båt kantret 
� Redningsskøyta «Ægir» ble
like etter klokken ti søndag
morgen sendt ut til Lista,
hvor en båt hadde kantret
med to personer oppi. Ifølge
Hovedredningssentralen var
situasjonen raskt under kon-
troll.
– Vi har fått melding om at

personene ikke er i vannet
lengre, sa presseansvarlig til
Lister24 rundt klokken 10.30.


