
– Det er viktig at 
andre får øynene 
opp for helsekon-
sekvenser av vind-
møllestøy, sier  
Rune Krosslid.

Av Mona Wikøren

Fylkesmannen har nå avgjort 
en klagesak som gjelder Far-
sund kommunes pålegg til 
Lista Vindkraftverk AS om å 
gjennomføre en utredning av 
helsekonsekvenser for naboer 

til vindmølleanlegget på Lista. 
Fylkesmannen stadfester Far-
sund kommunes vedtak, som 
innebærer at Lista Vinkraftverk 
AS må få gjennomført en konse-
kvensutredning via en faglig og 
uavhengig instans. Fristen for å 
ha denne ferdig,  er  innen 31. de-
sember i år.

Stor sannsynlighet
Naboene ba om en slik utred-
ning av kommunelegen i Far-
sund kommune i fjor. Kommune-
overlege Sigurd Waage Løvhaug 
mener det er stor sannsynlighet 
for at en del av naboene har ve-
sentlige helseplager som følge 
av støy fra vindkraftverket. 

Da kommunestyret i Farsund 
behandlet saken, ble det vedtatt 
å gi pålegg om utredning. Lista 
Vindkraftverk AS klaget på ved-
taket, men kommunestyret opp-
rettholdt sitt vedtak. Saken ble 
så sendt over til behandling av 
Fylkesmannen.

Hovedmålet med utredningen 
er å kartlegge forekomst av hel-
seplager som følge av støy, samt 
solblink og skyggekast fra vind-
kraftverket. Videre er det et mål 
å identifisere hvilke eiendom-
mer dette eventuelt dreier seg 
om.

– Dette er en utredning de 
burde ha gjennomført før vind-
kraftanlegget ble bygget, sier 

Willi Larsen, en av naboene til 
anlegget.

Han er imidlertid glad for Lis-
ta Vindkraftverk AS nå pålegges 
dette.

Håper på konsekvenser
Flere av naboene har tidligere 
stått fram i Lister og fortalt om 
hvordan støyen fra anlegget på-
virker dem. Mange rapporterer 
om blant annet søvnproblemer 
og helsekonsekvenser. Larsen 
forteller at det mest plagsomme 
er den lavfrekvente lyden. Han 
poengterer dessuten at støyopp-
levelsen er svært ulik alt etter 
hvor man oppholder seg, kun 
med få meters avstand.

– Lavfrekvent lyd kan ikke 
stenges ute av ørepropper, sier 
han.

Naboene er enig om at proble-
mene er verst om sommeren når 
man er nødt til å sove med vin-
duene åpne.

– Har dere noe håp om at re-
sultatet vil få konsekvenser for 
Lista Vindkraftverk AS?

– Vindmøllene er jo i drift, så 
vi er redd det ikke får konse-
kvenser, sier Per Inge Almås.

– Det måtte vært at de må 
strupe inn på produksjonen, sier 
Rune Krosslid, og legger til:

– Det iallfall godt at myndig-
hetene får øynene opp for det 
som foregår.

Vindmølle-naboene er glade for Fylkesmannens vedtak. Fra venstre: Per Inge Almås, Eva Heskestad, Silje Danielsen, Rune Larsen, Rune Krosslid, Willi Larsen og Geir Sudland Foto: Mona Wikøren
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Prisene er gyldig t.o.m 31.01.2015

Norvegia
Tine, pr. kg

Isbergsalat
Pr. stk

Blåbær i kurv
125 g, 80,-/kg

Mango spisemoden
500 g, 40,-/kg

Maks 3 stk.  
pr. kunde

5990

10,-

10,-

20,-

– Kanskje de må stenge ned 
enkelte vindmøller ved enkelte 
vindretninger? foreslår Willi 
Larsen.

Spørreundersøkelse
I Fylkesmannens vedtak står det 
at utredningen skal skje gjen-
nom intervju eller spørreunder-
søkelse blant naboer over 18 år, 
både fastboende og naboer med 
fritidseiendom, i inntil 2.000 me-
ter fra nærmeste vindmølle. Av 
Fylkesmannens vedtak fremgår 
det at undersøkelsen da vil om-
fatte om lag 60 boliger og 140 fri-
tidsboliger. Noen av boligene er 
i realiteten fritidseiendommer. 
Fylkesmannen skriver at det er 

registrert 44 husstander med 
totalt 118 beboere, som omfattes 
av undersøkelsen.

Tema for undersøkelsen skal 
være relatert til faglig aner-
kjente helseeffekter av støy. Vi-
dere skal solblink og skyggekast 
være tema som det skal inter-
vjues om. 

Vindmølle-naboene er glade for Fylkesmannens vedtak. Fra venstre: Per Inge Almås, Eva Heskestad, Silje Danielsen, Rune Larsen, Rune Krosslid, Willi Larsen og Geir Sudland Foto: Mona Wikøren

  ■ Vindkraftverket har frist ut året
  ■ FAKTA

 
Helse og lavfrekvent 
støy

Enkeltstudier  indikerer at 
lavfrekvent støy gir ulike sub-
jektive plager.

Støyen  beskrives ofte som 
pulserende, påtrengende, 
summende og rumlende. 

Vanlig  forekommende symp-
tomer er hodepine, tretthet, 
pulserende følelse eller trykk-
følelse i øret.
Kilde: Folkehelseinstituttet
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