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Nabovarsel ‐ Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan for 
Oddeheia/Bjelkeberg vindkraftverk 

Bakgrunn 

E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway (Tiltakshaver) søkte 2013 om å 
få bygge Storehei/Oddeheia/Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune, Aust-
Agder Fylke. Konsesjon ble gitt til Storehei vindkraftverk i 2014 av Norges 
Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og senere avslått av Olje- og Energi 
departementet (OED) i 2016. Etter at Storehei fikk endelig avslag ble behandlingen 
av Oddeheia/Bjelkeberg gjenopptatt og NVE ga konsesjon i desember 2017. Etter 
klagebehandling i (OED) ble endelig konsesjon gitt 20 desember 2018 og NVE 
oppdaterte konsesjonen 15. januar 2019 (ref 201203842-163).

Organisasjonen var tidligere en del av E.ON Climate & Renewables men fra 1 
oktober 2019 ble E.ON Climate & Renewables overført til bedriften RWE under 
avdelingen RWE Renewables. E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway 
har i forbindelse med dette byttet navn til “RWE Wind Norway, branch of RWE 
Wind Norway AB” (heretter ‘Tiltakshaver’). 

Søknad om dispensasjon og nabovarsling av søknaden 

Tiltakshaver søker med dette Birkenes kommune om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av Oddeheia/Bjelkeberg vindkraftverk. 
Tiltakshaver er i den forbindelse pliktet til å varsle de grunneiere som er direkte 
berørt av tiltaket samt naboer. Tiltakshaver har sendt ut nabovarsel til berørte 
hjemmelshavere innenfor planområdet og langs adkomstveiene, samt i en 
buffersone på 1 km utenfor de to planområdene til vindkraftverket. Ifølge våre 
opplysninger er du/dere grunneiere som utfra dette omfang skal nabovarsles og 
det er derfor du/dere mottar dette brev.  

Dispensasjonssøknaden med tilhørende vedlegg finner du/dere i dette brevet.  

Frist for å uttale seg til dispensasjonssøknaden er 27. januar 2020, som er tre uker 
etter at dette nabovarsel ble sendt ut.  

Tiltakshaver ønsker å presisere at dette nabovarsel kun gjelder søknaden om 
dispensasjon fra gjeldende kommunal arealplan. At en slik dispensasjon blir gitt er 
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en forutsetning for at anlegget ikke skal være i strid med gjeldende kommunal 
regulering. Den arealmessige utstrekningen av det som det søkes dispensasjon for 
er i tråd med den MTA/Detaljplan og konsesjonsendringssøknaden som ble sendt 
inn til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 20. desember 2019. NVE vil 
behandle MTA/Detaljplanen og konsesjonsendringssøknaden etter energiloven og 
vil gjennomføre en egen bred høring. Høring av MTA/Detaljplan og 
konsesjonsendringssøknad vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i lokal-
/regionalavis av NVE med en høringsperiode på 5 uker. 
 
  
Kommentarer til dispensasjonssøknaden sendes til Assisterende prosjektleder 
Martin Westin. Tiltakshaver ønsker fortrinnsvis at kommentarer blir sendt 
elektronisk til følgende epostadresse; 
 
mw@stormvind.com  
 
Kommentarer kan også sendes i posten til følgende adresse;  
 
Martin Westin  
Stormvind AS 
Spaces 
Nydalsveien 33 
0484 Oslo 
 
Hvis du/dere har spørsmål til dette brevet, ta kontakt med undertegnede.  
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