
Oppdragsgiver: Statkraft Vind Utvikling DA 

Oppdragsnr.: 5193199   Dokumentnr.: 5193199-LARK01   Versjon: J03  

2019-10-28  |  Side 1 av 13 2019-06-14 

 

 Kvinesheia Vindpark - landskapsvurdering av ny layout 

 

Sammendrag/konklusjon 

Det søkes om planendring for Kvinesheia Vindpark, der man legger til grunn en eksempelløsning som 

representerer en «worst case» situasjon når det gjelder visuell påvirkning på omgivelsene. Den opprinnelige 

konsesjonssøknaden omfattet turbiner med en totalhøyde på inntil 175 m, men eksempelløsningen som lå til 

grunn for fotomontasjene i KU landskap fra 2010 hadde en totalhøyde på 126,5 m. I fotomontasjene av 

omsøkt ny layout i 2019 er turbinenes totalhøyde på 187,5 m. Dette innebærer at de nye turbinene kan bli 

opptil 48% høyere enn vist i tidligere fotomontasjer. Antall turbiner er derimot redusert fra 26 til 15 (cirka 42% 

færre turbiner), mens tyngdepunktet for turbinplasseringene er trukket noe lengre mot nord. Videre er 

gruppen med turbiner som stod plassert lengst i sørøst (i hovedsak i Lyngdal kommune) fjernet. 

Denne rapporten gir en vurdering av betydningen for visuell påvirkning av å endre layouten som beskrevet 

over. Til formålet er det laget nye fotomontasjer fra 11 standpunkter, hvorav 8 også inngikk i 

konsesjonssøknaden fra 2010. Tre nye fotostandpunkter har kommet til fordi det nå vil kunne bli synlige 

turbiner i ny layout, der turbinene i tidligere layout var skjult bak terreng og vegetasjon. Derved er 

problemstillingen belyst fra ulike avstander og innsynsretninger. Det er valgt å bruke de samme bildene som 

i 2010 for å kunne sammenligne tidligere og ny layout selv om det har skjedd noen endringer i landskapet 

gjennom årene (vegetasjon som dels har vokst til, dels har blitt hogget ut). 

Det er ikke gjort noen spesifikk landskapsmessig vurdering av «worst case» utbyggingseksempelet fra 

opprinnelig søknad i 2010, med totalhøyde inntil 175 m, men på generelt grunnlag kan det sies at forskjellen 

i visuell påvirkning mellom en slik turbin og den nå omsøkte turbinen med høyde på inntil 187,5 m vil være 

marginal, gitt at layoutene ellers ville være identiske (altså samme plasseringer og antall turbiner). 

Som tidligere er befolkningstyngdepunktet i dalføret fra Fedafjorden og langsetter Kvinesdal skjermet mot 

innsyn til vindparken. Man må opp i høyden for å se vindparken vest- og nordfra. Fra Kleiva ser man som 

tidligere mer eller mindre hele vindparken. Fra Utsikten Golf er det også åpent innsyn til Kvinesheia 

Vindpark. Begge disse områdene ligger på god avstand til vindparken: rundt 5 – 6 km unna. Østfra er det 

høyereliggende områder som Hestad i Lyngdal der man ser store deler av vindparken, og i det tilfellet 8-9 

km unna. Så det typiske trekket ved både ny og gammel utbyggingsløsning er at totalinntrykket av 

vindparken og dens utstrekning skjer som fjernvirkning fra stor avstand. I de nære områdene er det i høyden 

et begrenset antall turbiner som blir synlige. De områdene som blir mer berørt enn før i ny layout ligger i 

hovedsak på østsiden av vindparken, og er typisk gårder og plasser i dalgangene samt åpne landskapsavnitt 

rundt vann og tjern. Eksempler på slike steder er Lille Nordhelle og Øygardstjønna, og hytteområdet ved 

Gluggevann. Derimot blir enkelte områder lengre mot sør litt mindre berørt enn tidligere. Det gjelder både 

Sørhelle i Kvinesdal, og Tjomsland i Lyngdal. Der er fortsatt synlige turbiner på disse stedene, men de er 

færre og fyller en smalere utsynssektor. På vestsiden av vindparken er det kanskje bare Braudeland av 

bebygde områder nær vindparken som nå blir mer visuelt berørt. 

Basert på fotomontasjene og synlighetskartet kan det konkluderes med at å øke turbinenes høyde med 

nesten 50% gir noe større visuell påvirkning i enkelte nære og halvnære områder fordi de høyere turbinene i 

større omfang reiser seg over tresjikt og topper i terrenget. De fleste av disse stedene er ikke forskjellene 

dramatiske, fordi den synlige delen av vindparken for en stor del dekker samme utsynssektor som før og 

med relativt små endringer i antall synlige turbiner og vingesveip. Et grep som bidrar til dette er både at man 
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har fjernet turbinene i sørøst, og at man har valgt å ta ut turbiner fra det høyeste platået på Storheia, der 

eventuelle turbiner ville ruve i landskapet. Sterkest visuelt berørt blir hytteområdet og rasteplassen ved 

Gluggevann. Her blir vindparken et markant mer synlig innslag i omgivelsene, selv om området også i 

omsøkt løsning var en god del visuelt berørt av vindparken. I all hovedsak vurderes konsekvensene for 

landskap og visuelt miljø ved å øke turbinstørrelsen og redusere antall turbiner i Kvinesheia Vindpark til å 

være omtrent som før, men enkelte av områdene i Kvinesdal som tidligere dro nytte av å være skjermet bak 

lokal vegetasjon og topografi blir nå sterkere visuelt berørt. I Lyngdal blir den visuelle påvirkningen derimot 

redusert.  

Fjernvirkningen av å redusere antall turbiner er moderat fordi berørt innsynssektor i det store og hele er lite 

endret. 

Enkelte steder kan synlighet og totalinntrykk ha endret seg på de 9 årene som har gått siden bildene til 

fotomontasjene ble tatt. Moden produksjonsskog kan ha blitt hogget ut, og eksisterende vegetasjon kan ha 

vokst og skutt i været. I det store bildet har slike endringer begrenset betydning, men helt lokalt kan denne 

typen endringer ha medført forskjeller i visuell påvirkning som ikke er fanget opp i de aktuelle 

fotomontasjene. 
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1 Utgangspunkt for landskapsvurderingen 

NVE ga 26.4.2012 SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende 

infrastruktur. Vedtaket ble påklaget. Olje- og energidepartementet meddelte endelig konsesjon til prosjektet 

30.4.2015. I klagebehandlingen satte OED vilkår om reduksjon av planområdet, og det ble gitt konsesjon til 

bygging og drift av et vindkraftverk med en samlet installert effekt på 60 MW. 

Siden konsesjonen ble gitt har det skjedd en betydelig teknologisk utvikling på vindkraftsektoren. Det kan 

leveres turbiner med vesentlig større nominell produksjon, og turbinene har relativt sett blitt rimeligere når 

man ser på forholdet mellom kostander og ytelse. Statkraft Vind Utvikling DA ønsker å søke om godkjenning 

av MTA og detaljplan basert på en ny turbinlayout som legger til grunn at vindparken blir bygget ut med 

turbiner med oppdaterte dimensjoner og spesifikasjoner. De ønsker imidlertid ikke å binde seg til en spesiell 

turbintype og ytelse, men legger til grunn en eksempelløsning som representerer en «worst case» i dagens 

situasjon med hensyn til størrelsen på turbinene og derav størst visuell påvirkning på omgivelsene. 

I denne rapporten er det gjort en vurdering av konsekvensene for landskapet og den visuelle påvirkningen 

ved en utbygging av Kvinesheia Vindpark i henhold til ny eksempellayout sammenlignet med tidligere 

omsøkt layout fra konsesjonssøknaden i 2010. 

Den nye layouten omfatter 15 turbiner med en totalhøyde på 187,5 m. Til sammenligning omfattet layouten 

som ble som ble vist i fotomontasjene i KU fra 2010 til sammen 26 turbiner med en totalhøyde på 126,5 m. 

Alle nye turbiner er plassert innenfor konsesjonsgitt planområde. 

Det er laget nye fotomontasjer fra elleve standpunkter. Åtte av disse var standpunkter også i den 

opprinnelige konsesjonssøknaden, men fordi turbinene nå har blitt vesentlig høyere har man også føyd til tre 

nye fotostandpunkter og laget sammenlignende fotomontasjer av både ny og tidligere omsøkt layout sett 

derfra. De 11 valgte standpunktene for fotomontasjer er: 

- Liknes (sentrumsområdet i kommunesenteret til Kvinesdal kommune) 

- Utsikten Golf hull 12 

- Kleiva 

- Braudeland (nytt fotostandpunkt) 

- Lille Nordhelle (nytt fotostandpunkt) 

- Øygardstjønna 

- Sørhelle 

- Gluggevann 

- Lande (nytt fotostandpunkt) 

- Tjomsland (Lyngdal kommune) 

- Hestad (Lyngdal kommune - fjernvirkning sett østfra på cirka 8,5 km avstand) 

Alle fotomontasjer er gjort av Einar Berg, Norconsult. For ny eksempellayout er det laget tekstede versjoner 

av alle motivene som angir turbinenes totalhøyde og avstand til nærmeste turbin. For noen motiver der 

turbinene knapt er synlige i bildet, er det valgt å vise omriss av dem i stedet for fulle fotomontasjer slik at 

man lettere ser hvordan turbinene er helt eller delvis skjult bak terreng og vegetasjon. I denne rapporten er 

det gjort et utvalg blant motivene for å synliggjøre hovedtrekk i vurderingene. 

Verdiene i landskapet har ikke endret seg mye siden disse ble vurdert i konsesjonssøknaden, så dette er 

ikke tillagt vekt i sammenligningen, og derved heller ikke omtalt. I teorien er influensområdet større med de 

høyere turbinene, men det er ikke nye lokaliteter med spesielle verdier som blir berørt, så det er lagt til grunn 

at verdiene i landskapet er uendrede. Sammenligningen har derfor lagt vekten på en vurdering av påvirkning 

og konsekvenser av den nye omsøkte layouten i planendringssøknaden, og forutsatt samme verdier som 

før. 
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2 Endringer i påvirkning og konsekvenser for landskapet 

Den økte turbinhøyden gir små utslag i visuell påvirkning på hoveddalføret i Kvinesdal. Åsryggen som 

danner østsiden av dalen er så høy at den skjermer mot innsyn fra bebyggelsen som ligger på flatene i 

bunnen av dalen, jfr. synlighetskartet bakerst i rapporten. I Figur 1 ser man hvordan turbinene er gjemt bak 

åsen sett fra Liknes sentrum. 

 

Figur 1: Fra Liknes er alle turbinene skjult bak åsryggen som går langs østre dalside fra Fedafjorden og innover 

Fra Kvinesdal må man bevege seg opp i høyden før vindparken dukker frem, og etter hvert blir det åpent 

innsyn til hele vindparken. Fotomontasjene fra Kleiva i Figur 2 og Figur 3 gir et representativt inntrykk av 

forskjellene mellom ny og gammel eksempelløsning og dens fjernvirkninger sett fra vindparkens 

sideretninger. Turbinene rager høyere opp over terrenget i ny layout, men det er også færre synlige turbiner. 

Man ser også at vindparken er trukket lengre mot nord i ny layout. Likevel blir totalinntrykket nokså likt i de to 

versjonene: vindparken fyller en sentral del av åsdraget i det fjerne. Avstanden til de nærmeste turbinene er 

mellom 5 og 6 km, og de fjerneste står omtrent 10 km unna. 

Tilsvarende får man lignende fjernvirkninger når man ser vindparken på langt hold østfra. Fotomontasjene 

fra Hestad i Figur 4 og Figur 5 viser hvordan så godt som alle turbinene blir synlige. I begge tilfelle er 

avstanden til nærmeste turbin rundt 8,5 km. At turbinene i ny utbyggingsløsning er høyere oppveies i stor 

grad av at de er færre, og at utsynssektoren er blitt litt smalere fordi turbinene lengst i sørøst er fjernet. 

Totalinntrykket er dermed tilnærmet uendret.  



Oppdragsgiver: Statkraft Vind Utvikling DA 

Oppdragsnr.: 5193199   Dokumentnr.: 5193199-LARK01   Versjon: J03  

 

2019-10-28  |  Side 5 av 13 n:\519\31\5193199\5 arbeidsdokumenter\54 landskapsrapport\landskapsvurdering kvinesheia vindpark j03.docx 

 

 

Figur 2: Kvinesheia Vindpark sett fra Kleiva i ny eksempelløsning 

 

Figur 3: Kvinesheia Vindpark sett fra Kleiva i tidligere omsøkt løsning 
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Figur 4: Vindparken i ny utbyggingsløsning sett fra Hestad i Lyngdal 

 

 

Figur 5: Vindparken i tidligere omsøkt løsning sett fra Hestad 

Nordfra blir den visuelle fjernvirkningen litt annerledes. Fotomontasjene fra Utsikten Golf Hull 12 viser 

hvordan skogen i tidligere omsøkt løsning skjermer innsyn til en god del av turbiner og vingesveip, se Figur 

7. De høyere turbinene i ny eksempelløsning rager derimot betydelig mer over tretoppene. Dessuten står de 

nærmeste turbinene plassert lengre mot nord enn tidligere. Se Figur 6. Turbinene blir i begge tilfeller et 

relativt fjernt blikkfang i golfhullets utslagsretning sett fra tee, men forskjellene i turbinenes størrelse er 

merkbar. 
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Figur 6: Kvinesheia vindpark ny utbyggingsløsning sett fra Utsikten Golf hull 12 

 

Figur 7: Kvinesheia vindpark i tidligere omsøkt løsning sett fra Utsikten Golf hull 12 
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Sett fra sørsiden av Kvinesheia vindpark er forskjellene mellom ny og gammel layout i det store og hele små. 

Turbinene er riktignok vesentlig større, men det oppveies i stor grad av at vindparken også er trukket 

nordover.  

Bildene fra Lande i Figur 8 og Figur 9 viser et eksempel på hvordan disse faktorene trekker i hver sin retning. 

I begge tilfeller er det én eller noen få turbiner som danner små vingesveip som stikker opp over tretoppene, 

men der nærmeste turbin i gammel layout sto cirka 2 km unna, er nærmeste turbin i ny layout omtrent 3 km 

unna. Bebyggelsen på stedet er ellers trukket såpass langt inn mot åsen i bakgrunnen at vindparken i 

praksis ikke er synlig fra husene.  

De områdene som i størst grad får endret påvirkning ved ny layout for vindparken er for det aller meste 

gårder og hyttebebyggelse som ligger nær eller på mellomlang distanse på østsiden av anlegget. 

Fotomontasjene fra Lille Nordhelle i Figur 10 og Figur 11 viser den kombinerte effekten av at turbinene er 

høyere samtidig som vindparken er trukket lengre mot nord. Der vindparken nesten var helt skjermet mot 

innsyn sett fra gårdsbebyggelsen på stedet i tidligere omsøkt utbyggingsløsning, dukker det i ny layout opp 

tre - fire vingesveip over tretoppene, der den nest nordligste turbinen i vindparken står omtrent 1,1 km unna. 

Det blir også en endring i visuell påvirkning ved Sørhelle på sørøstsiden av vindparken. Her var det én synlig 

turbin i tidligere omsøkt layout om lag 1,6 km unna, mens det i ny utbyggingsløsning er to synlige vingesveip, 

der den nærmeste turbinen står omtrent 1,5 km unna. Turbinen i den omsøkte layouten sto nokså sentralt 

som blikkfang i naturlig utsynsretning, mens de to turbinene i ny layout har en mer perifer plassering. 

På vestre og motsatt side av vindparken er det svært sparsomt med bebyggelse nær vindparken. Det eneste 

stedet som synes å bli berørt av den nye utbyggingsløsningen er Braudeland, hvor det også der var slik at 

turbinene var skjult bak lokalt terreng og vegetasjon i tidligere omsøkt layout. Se Figur 14. 

Ved Gluggevann på østsiden av vindparken vil hyttefeltet og rasteplassen langs fylkesvei 461 bli mer 

påvirket av ny utbyggingsløsning, selv om det også i tidligere omsøkt layout var flere synlige turbiner sett 

herfra. Flere turbiner vil nå rage over åsrygger og koller der disse tidligere dannet en avskjerming mot 

innsyn. Det er særlig fra rasteplassen på østsiden av vannet man vil se mange turbiner. Fra selve hyttefeltet 

er antall synlige turbiner færre, og da i hovedsak de nordligste turbinene i vindparken rundt 2 km unna. Se 

Figur 15 og Figur 16. 

Ved revisjon av den nye utbyggingsløsningen har man valgt å sløyfe turbiner på Storheia. Det er et grep som 

er gunstig med tanke på landskap og visuell påvirkning på to måter: for det første sparer man planområdet 

for til dels store terrenginngrep som ville vært nødvendig for å anlegge adkomst til stedet, og for det andre 

fjernes en turbin som ville bli et relativt dominerende blikkfang fra enkelte områder på østsiden av 

Kvinesheia Vindpark. Fotomontasjene av forrige og nyeste utbyggingsløsning sett fra Øygardstjønna i Figur 

17 og Figur 18 illustrerer dette. 
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Figur 8: Vindparken sett fra Lande i ny utbyggingsløsning. Pilene viser hvor det er små vingesveip. 

 

Figur 9: Omriss av den ene synlige turbinen i tidligere omsøkt layout 
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Figur 10: Kvinesheia Vindpark sett fra Lille Nordhelle med ny utbyggingsløsning 

 

Figur 11: I tidligere omsøkt layout var det bare et lite vingesveip som var synlig, her vist med omriss av turbinene 
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Figur 12: Kvinesheia Vindpark sett fra Sørhelle i ny utbyggingsløsning. To vingesveip er synlige i høyre del av bildet. 

 

Figur 13: Kvinesheia Vindpark sett fra Sørhelle i tidligere omsøkt utbyggingsløsning. Her er bare denne ene turbinen 
synlig, men samtidig et sentralt blikkfang i naturlig utsynsretning. 

 

Figur 14: Braudeland. En turbin og to vingesveip blir synlige herfra i ny utbyggingsløsning. I tidligere omsøkt 

utbyggingsløsning var det ingen synlige turbiner. 
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Figur 15: Gluggevann sett fra rasteplassen langs fylkesvei 461. Sett herfra er det 6-7 synlige turbiner og vingesveip i ny 
utbyggingsløsning 

 

Figur 16: I tidligere omsøkt layout var det fra samme sted fire synlige turbiner, hvorav to bare som ørsmå vingesveip 
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Figur 17: Øygardstjønna. I en versjon av ny layout fra april 2019 var en turbin på Storheia et markant blikkfang. 

 

Figur 18: I siste reviderte layout fra september 2019 er turbinen på Storheia tatt ut. 3-4 vingesveip blir imidlertid synlige. 

 

 


