
gulesletteNe ViNdkraftVerk
 guleslettene vindkraftverk sett fra florø



Les mer om Guleslettene på zephyr.no2

Om eierne

guleslettene Vindkraft as vil stå for driften av 
guleslettene vindkraftverk. guleslettene Vindkraft 
as eies av Norsk grønnkraft as og Zephyr as. 
selskapet har som mål å utnytte de gode vind- 
ressursene på guleslettene i Bremanger og flora 
kommuner, sogn og fjordane.

Norsk grønnkraft as er eid av energiselskapene 
akershus energi as, eB as, e-CO as og Østfold 
energi as, mens Zephyr as er eid av energi-
selskapene Østfold energi as, Vardar as, eB as 
og danske dong energy a/s.  alle selskapene har 
omfattende erfaring med bygging og drift av 
produksjonsanlegg for fornybar energi.  
 

guleslettene vindkraftverk – Visualisering sett fra Nordbotnen mot sørøst
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HvOrfOr vindkraft?

Med bakgrunn i konklusjonene fra fN’s klimapanel, 
stortingets klimaforlik og eu’s fornybardirektiv, har 
myndighetene uttalt at det ønskes økt satsing på 
fornybare energikilder i Norge. Med innføring av  
det felles svensk/norske elsertifikatmarkedet fra  
1. januar 2012, er det forventet utbygging av 26,4 
tWh ny fornybar energiproduksjon i Norge og 
sverige. Ved siden av vannkraft er vindkraft i dag det 
mest interessante alternativet teknisk og økonomisk, 
for å oppnå dette målet. sammenlignet med resten 
av europa har Norge utmerkede vindressurser, og 
har svært gode forutsetninger for å produsere  
elektrisk energi fra vindkraft.

Østfold energi, Vardar, eB, dong energy, e-CO og 
akershus energi ønsker gjennom sine selskaper 
Norsk grønnkraft og Zephyr å satse på utvikling 
av henholdsvis småkraft og vindkraft i Norge. 
guleslettene vindkraftverk er en del av denne 
satsingen.

HvOrfOr vindkraft  
på Guleslettene?

før guleslettene ble valgt som lokasjon for et vind-
kraftverk, ble en rekke faktorer vurdert.
• Vindforhold – planområdet har gode vindforhold.
• transport – det er flere mulige kaier i området, 

som med mindre utbedringer vil være egnet for 
ilandføring av vindturbiner. det er mulig å frakte 
turbinene opp til planområdet med kun mindre 
tiltak på eksisterende vei.

• Nett – med ferdigstillelse av den nye Ørskog – 
fardal-linjen vil stor kapasitet for overføring av 
produksjonen være tilgjengelig.

• konfliktpotensial – det synes ikke å være et stort 
konfliktpotensial knyttet til området.

i sogn og fjordane fylke sin ”regional plan for  
vindkraft” som ble vedtatt 8. juni i år (2011), fram-
kommer området med middels konfliktpotensial. 
grunneierne i området er i all hovedsak svært  
positive til bygging av et vindkraftverk i området.

Vindkraftverket er planlagt slik at konsekvensene for 
miljø, naturressurser og samfunn vil være akseptable.

Guleslettene vindkraftverk sett fra Nordbotnen mot sørøst. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 15:17. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder.  
Avstand til nærmeste vindturbin er 4,2 km. Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå  
til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco. 
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HOveddata fOr vindkraftverket

det søkes konsesjon på et vindkraftverk med inntil 
65 turbiner og en total effekt på inntil 160 MW. 
dette vil kunne gi en årlig produksjon på inntil 500 
gWh. 

atkomstvei til et vindkraftverk på guleslettene  
planlegges fra fylkesvei 614. i eksempel-layouten 
(fig. 2) er atkomstveien frem til første turbin 2-3  
km. i vindkraftverket vil det være forgreininger av  
interne veier til alle turbinene. i tillegg vil det bli  
etablert transformatorstasjon, servicebygg og  
garasje. utbyggingen er beregnet å ha et samlet  
arealbeslag på 1,4 % av planområdets totale areal, 
som er på ca. 29 km2. Beslaglagte områder er i sin 
helhet i utmark.

energiproduksjonen fra hver vindturbin vil bli ført i 
jordkabler frem til transformatorstasjonen sentralt i 
anlegget. fra transformatorstasjonen føres kraften ut 
til regionalnettet ved Magnhildskartunnelen, via jord-
kabel i vei. fra Magnhildskaret er det to alternativer 
for utføring av produksjonen fra vindkraftverket:

• alternativ 1: forsterkning av 132 kV nettet mot 
Ålfoten og utviding av 132/420 kV transformator-
stasjonen i Ålfoten med 1 transformator.

• alternativ 2: forsterking av nettet frem til grov, 
hvor det etableres en ny 132/420 kV transfor-
matorstasjon.

forsterkninger i ovenforliggende nett vil bli konse-
sjonssøkt av sfe Nett som eier regionalnettet i sogn 
og fjordane. 

 
Figur 1. Lokalisering av Guleslettene vindkraftverk i Flora og Bremanger kommuner, Sogn og Fjordane. Planområdet 
er vist med lilla strek.
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Figur 2. Planområde med utredet eksempel-layout for Guleslettene vindkraftverk. Det er benyttet 48 stk. 3 MW 
turbiner i dette eksempelet, som er grunnlaget for konsekvensutredningene. Kart: Sweco Norge AS.

Tabell 1. Nøkkeltall for Guleslettene vindkraftverk. 

komponenter i vindkraftverket nøkkeltall

antall turbiner 35-65

Ytelse pr. turbin 2,5-4,5 MW

samlet ytelse/installert effekt inntil 160 MW

Årsproduksjon inntil 500 gWh

Oppstillingsplasser og vindturbiner (samlet areal) 53 000 m2

transformatorstasjon (arealbehov totalt) 1200 m2

servicebygg og garasje 250 m2

atkomstvei og interne veier totalt Ca. 35 km

Planområdets areal 29,1 km2

Beslaglagt areal i planområdet 1,4 %

investeringskostnad 1,6 mrd kr
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turbintype

guleslettene vindkraftverk er planlagt med samlet 
installert effekt på inntil 160 MW. Hver turbin kan 
ha en installert effekt på 2,5-4,5 MW.  turbinstørrel-
sen vil avhenge av hvilken leverandør som blir valgt. 
Planarbeidet og konsekvensutredningene er basert 
på en eksempelløsning med 48 vindturbiner, hver på 
3 MW. det søkes imidlertid om en fleksibel konse-
sjon som gir åpning for å velge type og størrelse på 
turbiner som egner seg best teknisk og økonomisk 
på utbyggingstidspunktet.  
  

guleslettene vindkraftverk – Visualisering sett fra storåsen ved florø
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Guleslettene vindkraftverk sett fra Storåsen ved Florø, sett mot nord. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 21:10. Bildet er satt sammen til et panorama av to  
enkeltbilder. Avstand til nærmeste vindturbin er 9,4 km. Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde  
fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco. 

Figur 3. Størrelse på aktuell vindturbin 
sett i forhold til kraftmast, vegetasjon og 
mennesker. Ill: T. Simensen, Sweco.
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Figur 4. Teoretisk synlighetskart for områder inntil 10 km fra Guleslettene. Kart: Sweco Norge AS

guleslettene vindkraftverk – Visualisering sett fra slettevarden mot nord
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kOnsekvenser av vindkraftverket

uavhengige konsulenter har vurdert mulige konse-
kvenser av det planlagte vindkraftverket. konse-
sjonssøknaden med konsekvensutredningen er lagt 
ut på www.zephyr.no. Her er det presentert et kort 
sammendrag av utredningen.

landskap

et område med spesielle landskapskvaliteter  
(lågfjellsplatå ved kysten med blokkhav) vil endre 
karakter fra naturområde til et område dominert 
av tekniske inngrep. Nærvirkningene vil derfor bli 
omfattende, noe som er vanlig for vindkraftverk. 

fjernvirkningene av det planlagte tiltaket er mer 
moderate. Vindkraftverket vil påvirke landskapsopp-
levelsen fra fjelltoppene øst for planområdet og fra 
områdene omkring florø by. fra fjordområdene i 
vest og nord vil vindkraftverket være glimtvis synlig, 
men det vil ikke utgjøre et dominerende innslag i 
landskapsbildet. Vindkraftverket vil kun ha små nega- 
tive virkninger på det helhetlige kulturlandskapet 
langs fjorden rett nord og vest for planområdet. 
tiltaket er vurdert å ha stor/middels negativ  
konsekvens for landskap. konsekvensgraden er en 
skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene i de 

ulike delområdene, og vindkraftverkets nærområder 
er tillagt større vekt enn områder lenger unna.

kulturminner OG kulturmiljø

ingen registrerte kulturminner blir fysisk berørt av 
turbiner, adkomstvei, internveier eller nettilknytning. 
det vurderes imidlertid å være et potensial for funn 
av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner i 
planområdet. Mest sannsynlig er funn av fangstanlegg 
og steinalderlokaliteter. 

Nærvirkningene av guleslettene vindkraftverk 
er moderate. sørvest og sør for planområdet vil 
turbinene ikke være synlige fra de kulturhistoriske 
lokalitetene. Nord for planområdet er det særlig 
området Midtgulen-indrehus som vil få mer eller 
mindre direkte innsyn til en del turbiner. i vest vil 
en del turbiner kunne dominere utsynet fra kultur-
historisk verdifulle ståsteder i Botnane.

fjernvirkningene av det planlagte tiltaket vil være 
små. fra særlig verdifulle kulturhistoriske lokaliteter 
som Vingen, kinn og rugsund-skatestraumen, vil 
ingen turbiner være synlige. samlet sett er konse-
kvensene vurdert som middels negative for kultur-
minner og kulturmiljø. 

Guleslettene vindkraftverk sett fra Slettevarden mot nord. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 17:50. Bildet er satt sammen til et panorama av to  
enkeltbilde.  Avstand til nærmestevindturbin er 0,2 km. Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på  
90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco. 
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biOlOGisk manGfOld

Området er vurdert å være av liten verdi for 
naturtyper. generelt har området relativt artsfattig 
fuglefauna. sju rødlistede fuglearter er registrert her. 
Området inngår i jaktområdet for flere rovfugl, og 
kongeørn hekker sannsynligvis ca. 500 m fra grensen 
til planområdet. det er noe trekk av fugl gjennom 
området. Området er vurdert å ha middels verdi for 
fugl. 

dyr som vanligvis opptrer i lignende høyfjellsterreng 
forventes også å finnes i planområdet. av rødliste-
arter er det kjent at oter (Vu) og jerv (eN) finnes. 
Hjort trekker over planområdet. influensområdet er 
vurdert å være av liten verdi for annen fauna. Plan-
området består av mye fjell og stein, og lite vegeta-
sjon. Berggrunnen er fattig. det foreligger ikke nye 
registreringer av rødlistearter i eller nær plan-
området. influensområdet vurderes å ha liten til  
middels verdi for flora.

Vindkraftverket vil påvirke biologisk mangfold hoved-
sakelig gjennom direkte arealbeslag, økt forstyrrelse 
og økt dødelighet gjennom kollisjonsfare for fugl. 
samlet konsekvens for biologisk mangfold er vurdert 
som middels negativ.

innGrepsfrie naturOmråder OG 
verneinteresser

Planområdet inngår i et stort område uten tekniske 
inngrep. Bygging av vindkraftverket vil medføre bort-
fall av ca. 33 km2 inngrepsfrie naturområder (iNON) 
sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep) og ca. 
0,5 km2 i sone 1 (3-5 km fra tekniske inngrep). 

Villmarkspregete områder (mer enn 5 km fra 
tekniske inngrep) finnes ikke i influensområdet til 
vindkraftverket, ei heller iNON-områder som går 
uavbrutt fra fjord til fjell. Områder som er vernet 
etter naturmangfoldloven blir ikke berørt.

støy

støyberegninger viser at én hytte har beregnet  
støynivå over anbefalt grense på 45 dBa. det er 
også registrert én hytte som må antas i perioder å 
bli berørt av hørbar støy i intervallet fra 40-45 dBa.

i selve planområdet må lydnivåer rundt 50-55 dBa 
årsmidlet lden påregnes. Nær turbinene vil lydnivået 
komme opp til ca 60 dBa. 

guleslettene vindkraftverk – Visualisering sett fra kalvåg mot sørøst
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skyGGekast OG refleksblink

skyggekast er et fenomen som oppstår når turbi-
nen står i synslinjen mellom sola og en betrakter. 
sveipende rotorblad vil da bryte sollyset i et repete-
rende mønster. Beregninger viser at ingen boliger vil 
bli utsatt for skyggekast. en hytte (ved Blomringen) 
kan teoretisk bli berørt av skyggekast. 
 
erfaringer fra norske vindparker (Hitra, smøla, m.fl.) 
tilsier at konfliktpotensialet i forhold til refleksblink 
er lite.

annen fOrurensinG

i løpet av anleggsperioden kan det forekomme 
utvasking av erodert materiale, dreneringseffekter 
i myrer samt fare for spill av olje- og forbrennings-
produkter fra anleggsvirksomheten. forurensnings-
faren kan i stor grad forebygges ved å stille krav til 
entreprenører samt oppfølgende kontroller.

det er liten fare for forurensning fra vindkraftverket 
når det er satt i drift. i servicebygget vil det bli  
etablert godkjente interne løsninger for vann-
forsyning og avløpsvann. forurensningsfaren fra 
servicebygget til vann og vassdrag vil derfor være 
minimal. alle inngrep er lagt utenom nedbørfeltet 
til florø vassverk (sagavatnet), mens to turbiner og 
vei er plassert innenfor nedbørfeltet til langevatnet 
som er med i klifs overvåkningsprogram for lang-
transportert forurensning. 

Guleslettene vindkraftverk sett fra Kalvåg mot sørøst. Fotografi tatt: 16.06. 2011 kl. 15:20. Bildet er satt sammen til et panorama av tre 
enkeltbilder. Avstand til nærmeste vind-turbin er 9,2 km. Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 
90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco. 
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verdiskapninG

i forbindelse med utbyggingen vil det bli foretatt 
investeringer for i størrelsesorden 1,6 milliarder 
kroner. av disse investeringene anslås det at ca. 
320-400 millioner kan bli oppdrag til norsk nærings-
liv. andelen av verdiskapingen som skjer lokalt og 
regionalt er i stor grad avhengig av kompetanse og 
kapasitet i entreprenørbransjen. ut fra tidligere  
erfaringer, kan det antas at anslagsvis 100-200  
millioner av verdiskapingen kan skje regionalt, mens 
30-80 millioner av verdiskapingen kan skje lokalt. 
Behovet for arbeidskraft vil variere mellom de ulike 
fasene av prosjektet. utbygging av vindkraftverket 
medfører en anleggsperiode på ca. 2-3 år. antall 
sysselsatte i anleggsperioden er anslått til 200-400. 
dette vil være både lokal og regional arbeidskraft  
og arbeidskraft som kommer fra andre steder.  
det kan være aktuelt å kjøpe tjenester lokalt og 
regionalt blant annet innen transport, vei- og  
fundamentbygging og forpleining. det vil også være 
sannsynlig at lokalt næringsliv får oppdrag i form 
av overnattingsgjester, bespisning osv.  dette vil gi 
grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt 
og regionalt og bidra til å utvikle næringslivet  
i området.

drift av vindkraftverket vil kreve fast personale 
lokalt, i størrelsesorden 6-8 årsverk. i tillegg gir 
driften lokale arbeidsplasser ved kjøp av varer og 
tjenester, inkludert overnatting, bespisning, transport 
osv. ved tilreisende for vedlikehold og drift.

Både flora og Bremanger kommune har innført 
eiendomsskatt for verk og bruk. et vindkraftverk vil 
dermed gi kommunene økte inntekter fra eiendoms-
skatt. skattegrunnlaget er ikke klart, men den årlige 
eiendomskatten totalt for Bremanger og flora kan 
estimeres til i størrelsesorden 6-11 millioner kroner. 
grunneiere mottar også en kompensasjon for bruk 
av arealet.   

alt i alt forventes en middels positiv konsekvens av 
vindkraftverket for verdiskaping (herunder kommu-
nal økonomi og lokalt/regionalt næringsliv). 

guleslettene vindkraftverk – Visualisering sett fra skipsleia mot øst
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reiseliv

reiselivsnæringen i Bremanger og flora er tett knyt-
tet til naturen, med kystopplevelser og vandring som 
spesielt viktige satsingsområder. det planlagte vind-
kraftverket vil kunne ha ulike innvirkninger på dette.

Vindkraftverket vil være lite synlig fra veien (Nord-
sjøløype) mellom gudbrandsneset – Botnane – 
Årebrotet. lenger ute i skjærgården blir avstanden 
større, men samtidig blir innsynsmulighetene til 
vindkraftverket større. avstanden til kalvåg er lang 
og utsikten mot vindkraftverket er vurdert å ha liten 
betydning for dette viktige reisemålet. fra florø by 
kan man også se turbiner i det fjerne, men virknin-
gene av dette er vurdert som moderate.

satsingsområdet vandring vil få en ny dimensjon  
og et helt nytt innhold på guleslettene. det er  
sannsynlig at området tiltrekker andre grupper  
av turister enn de som søker til området i dag.  
erfaringer fra andre vindkraftverk i Norge tilsier 
imidlertid at det kan være mulig å gjøre vindkraft-
verket til en turistattraksjon, avhengig av tilrette-
legging og markedsføring. 

Vindkraftverket er vurdert å ha liten/middels negativ 
konsekvens for det etablerte reiselivet i området. en 
utfordning til reiselivsnæringen vil være å markeds-
føre vindkraftverket som en turistattraksjon.

landbruk

Planområdet er beiteområde for sau og storfe. 
tilgjengelig beiteareal i planområdet reduseres med 
ca. 1,4 %. dyrket mark eller drivverdig skog berøres 
ikke. i anleggsperioden vil det være støy og aktivitet i 
planområdet og langs adkomstveien, som kan påvirke 
beitedyr som befinner seg i området. 

det er vanlig at NVe krever at adkomsveien inn i 
vindkraftverket stenges med bom. i forbindelse med 
driften vil det bli daglig motorferdsel i området. 
grunneierne og beitelaget vil kunne benytte veiene 
i området i henhold til avtale med utbygger og dette 
vil kunne lette arbeidet med for eksempel tilsyn og 
innsanking av beitedyr. 

grunneierne leier ut grunnen til utbygger og  
inntekter av dette vil styrke deres inntektsgrunnlag.

Guleslettene vindkraftverk sett fra båt i skipsleia, sett mot øst. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Fotografi tatt: 16.06.2011 kl. 15:50. 
Avstand til nærmeste vindturbin er 9,6 km. Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå  
til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco. 
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luftfart OG kOmmunikasjOns-
systemer

Vindkraftverket er ikke vurdert å gi vesentlige  
ulemper for luftfart eller kommunikasjonssystemer.

videre saksGanG

en utbygging av guleslettene vindkraftverk med 
tilhørende tiltak krever konsesjon etter energiloven. 
etter at tiltakshaver har utarbeidet og innsendt  
konsesjonssøknad og konsekvensutredning, vil NVe 
stå for videre distribuering av dokumentene til 
berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, for 
uttale. dokumentene legges samtidig ut til offentlig 
ettersyn i Bremanger og flora kommuner. NVe vil 
arrangere et offentlig møte om konsesjonssøknaden 
etter at dokumentet er sendt ut. Høringsperioden 
for konsesjonssøknad og konsekvensutredning er 
normalt ca 10 uker. innkomne høringsuttalelser og 
andre opplysninger som framkommer under  
høringen, vil bli gjort kjent for tiltakshaver. NVe 
avgjør så om kravet til konsekvensutredning er  
oppfylt. dersom det er blitt avdekket nye forhold 
som kan ha vesentlig betydning for tiltakets  
virkninger på miljø, naturressurser eller samfunn,  
kan myndigheten kreve tilleggsutredninger.

tabellen til høyre gir en forventet tidsplan, basert 
på normert tid på saksbehandling av søknad etter 
at den er innsendt i andre halvdel av 2011. tabellen 
inkluderer ikke en eventuell ankebehandling.

guleslettene vindkraftverk – Visualisering sett fra Haukånipa mot nordvest
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Tabell 2. Mulig fremdriftsplan for Guleslettene vindkraftverk.

Guleslettene vindkraftverk sett fra Haukånipa mot nordvest. Fotografi tatt: 13.06.2011 kl. 13:00. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder.  
Avstand til nærmeste vindturbin er 6,1km. Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til 
vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco. 
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mer infOrmasjOn

du finner hele konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen på www.nve.no og www.zephyr.no

informasjon om saksgangen og videre saks-
behandling kan fås ved henvendelse til nve:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVe)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OslO
telefon:  22 95 95 95
kontaktperson:  Yngvild Pernell Haugen
telefon:  22 95 90 73
e-post:  yph@nve.no

ytterligere informasjon om utbyggings-
planene kan fås ved henvendelse til:

guleslettene vindkraft as
Postboks 17
1701 sarPsBOrg
telefon:  69 11 25 00
daglig leder:  Olav rommetveit
Mobil:  976 63 120
e-post:  or@zephyr.no 

guleslettene Vindkraft as   |   Post: Postboks 17, N-1701 sarpsborg   |   Besøk: glengsgt. 19, 1701 sarpsborg
tlf: 69 11 25 00   |   faks: 69 15 65 12   |   www.zephyr.no   |   www.norskgronnkraft.no   |   post@zephyr.no


