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SVAR - HØRING - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT 

 

Karmøy kommune har i forbindelse med høring av nasjonal ramme for vindkraft på land 

utarbeidet en administrativ uttalelse.   

 

Konklusjon:   

1. Karmøy kommune er positiv til at kommunens arealer er vurdert som ikke egnet for 

vindkraftproduksjon på land, og dermed er tatt ut av analyseområde 16.   

 

2. Karmøy kommune mener at konsekvensene av Gismarvik Vindkraftverk ikke er godt 

nok utredet i forbindelse med søknad om endringer fra konsesjon, og at det må foretas 

en ny konsesjonsbehandling og konsekvensvurdering. Dette må gjøres med en formell 

høringsrunde som sikrer en bred medvirkning og et godt kunnskapsgrunnlag, før NVE 

behandler saken.  For Karmøy sin del er dette særlig viktig med tanke på visuell 

forurensing hvor vindkraftverket kan bli synlig fra Avaldsnes, et nasjonalt viktig 

historisk sted.     

 

Bakgrunn for uttale  

 

NVE har laget et forslag til “nasjonal ramme for vindkraft på land”. I arbeidet med forslaget ble 

43 analyseområder undersøkt som potensielle områder for vindkraftutbygging, hvor en nå står 

igjen med 13 områder. Karmøy kommune ble vurdert i analyseområde 16, hvor område består 

som et aktuelt område for utbygging, men hvor Karmøy kommune er tatt ut av området og er 

vurdert som ikke egnet.  

 

Kommunestyre har tidligere uttalt, i forbindelse med søknad om konsesjon for Alpiq Ecopower 

AG og Haugaland Kraft AS i 2015 på Sør-Karmøy, at de samlende, negative konsekvenser for 

naturmiljø, kulturlandskap og den livskvalitet som er knyttet til muligheter for å utøve friluftsliv i 

tettstedsnære områder med små naturinngrep, er så store at kommunestyret vil frarå at NVE gir konsesjon 

for utbygging i dette område. Det anses derfor som positivt at Karmøy er tatt ut analyseområde 16, 

og at det ikke er aktuelt med vindkraft på land innenfor kommunens arealer.   

 

Karmøy kommune vil videre i denne uttalen legge vekt på vindkraftutbygging i Tysvær 

kommune. Dette med bakgrunn i at søknad om endring fra konsesjon i Gismarvik vindkraftverk 
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kan medføre visuell forurensing i Karmøy. Det bes om derfor om at Gismarvik vindkraftverk blir 

vurdert på nytt i forbindelse med NVE sin nasjonale ramme for vindkraft, hvor det legges særlig 

vekt på kvalitet i konsekvensutredning og betydningen av en bred medvirkning i høringsrunde.   

 

Uttale til Gismarvik vindkraftverk, Tysvær kommune.   

 

I 2013 fikk Gismarvik Vindkraftverk konsesjon av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 

for 5 vindturbiner i Gismarvik Næringspark i Tysvær kommune.  Vindkraftverket er enda ikke 

etablert. Høsten 2018 søkte Gismarvik Vindkraftverk om endringer i gjeldene konsesjon, 

begrunnet med at det de siste årene har skjedd en videre utvikling av vindturbiner, samt 

optimalisering av produksjon og nærvirkninger.   

 

Den omsøkte endringen vil gi færre vindturbiner, fra 5 til 3 turbiner, men vindturbinene er større 

og har et større vingeslag enn de opprinnelige. Dette gjør at de vil ha en annen virkning på 

omgivelsene, og at de vil være synlige på lengre avstand.   

 

Den omsøkte endringen medfører en økning i navhøyde fra 80 m til 131 meter, med henholdsvis 

101 m og 138 m i rotordiameter. For å illustrere synligheten av vindkraftverket er det laget et 

synlighetskart, og fotomontasje over vindkraftverket sin synlighet. Fra synlighetskartet kan en se 

at vindkraftverket er synlig fra store deler av Karmøy, og det er benyttet Håvik bussterminal til å 

illustrere synligheten. Det er derimot ikke vist hvor synlig vindturbinene er fra Avaldsnes, som 

er et nasjonalt viktig, kulturhistorisk sted.   

 

Hvis det viser seg at vindturbinene sin høyde medfører synlighet fra Avaldsnes, bør både 

Avaldsnesprosjektet i Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren få 

anledning til å uttale seg. Det forventes at utbygger lager visualiseringer som viser hva som 

synes fra Avaldsnes og Karmsundet; antall vindturbiner, siktlinjer, høyde osv.  

 

En rad med vindturbiner mot horisonten, vil virke sterkt ødeleggende for Avaldsnes som 

kulturminneområde, og det vil også ødelegge for Avaldsnes som satsingsområde i 

turistsammenheng.     

 

Landskapet omkring Karmsundet er en viktig visuell kvalitet for å forstå de historiske verdier 

som er knyttet til kongsgårdområdet på Avaldsnes. Deler av Karmsundet er preget av industri 

og utbygging i vannkantene, men terrenget på østsiden av sundet utgjør fremdeles en visuelt 

sammenhengende, ganske uberørt horisontlinje sett fra kongsgårdområdet.  Vindturbiner mot 

horisonten i dette området vil virke sterkt forringende på kulturmiljøet og opplevelsen av 

Avaldsnes som et historisk sted.   

 

Riksantikvaren er for tiden i ferd med å etablere et register over kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse. (KULA-registeret). Registeret er et sentralt kunnskapsgrunnlag som skal 

signalisere tidlig og tydelig hvilke landskap det må tas særlig hensyn til i areal- og 

sektorplanleggingen. Registeret skal bidra til økt bevissthet om landskapsverdier og 

landskapsendringer.  I dette registeret har Riksantikvaren foreslått: «Karmsundet – Avaldsnes og 

Nordvegen, leia mot nord». Tema som skal synliggjøres og formidles i dette kulturhistoriske 

landskapet er: «Rikssamling, makt, skipsleia, Avaldsnes, gravhauger.»   
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Med vennlig hilsen 

 

Pernille Iden 

miljørådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 
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