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

Kommentarer fra Lillesand og Omegn Turistforening.

Kommentarene sendes etter tiltakshavers ønske til mv@stormvind.com 
Kopi sendes Birkenes kommune: postmottak@birkenes.kommune.no 
Kopi til underskriver av nabovarselet: Iris.eski@eon.com 

Lillesand og Omegn Turistforening (LOT) er en sjølstendig forening med ca 700 medlemmer. 
Foreningen eier «Trottohytta» som ligger på Heimdalsheia mindre enn 1km fra ytterkanten av 
omsøkt industriområde tilhørende Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. Hytta ble bygd i 1986. 
Stedsvalget ble gjort med omhu, nettopp på grunn av flott natur i innlandsterreng, stillhet og ikke 
veldig lang avstand fra Lillesand. Foreningen hadde og har til hensikt å ivareta folks behov for å 
komme ut i tilnærmet urørt natur og oppleve verdien av det.

Foreningen vil på det sterkeste fraråde at vindkraftutbygging tillates og at LNF-statusen 
endres!

Dette nabovarselet kom LOT i hende 21. januar. Med svarfrist 27. jan. synes vi tida er noe knapp. 
Vi forbeholder oss derfor retten til å komme med ytterligere kommentarer når et samla styre får 
behandlet saken. Vår frist er da 3 uker fra 21. jan. 

Jeg har som leder likevel påtatt meg umiddelbart å komme med følgende protester på endring av 
LNF-statusen: 

*Hytta vil få en betydelig lavere verdi ved ev. salg.

*Foreningen vil gå glipp av leieinntekter.

*Synsinntrykk og naturopplevelse ved å oppholde seg på hytta vil bli svært forringet, og dermed vil 
noe av hensikten med å ha ei turisthytte på denne plassen falle bort.

*Foreningen frykter at det i forbindelse med de omsøkte høyere turbinene (45m økning til 220m) 
vil gi betydelig større plager angående:
 - Støy. 
 - Skyggekast.
 - Sjenerende lys om natta.
Dette gjelder i særdeleshet turbinen Bje-9. Visualiseringa i MTA-planen angående skyggekast viser 
dette for dårlig! 

*En ev. lenger levetid for anlegget (søkt forlenget fra 25 år til 30 år) vil påføre LOT ytterligere tap.

*En foreslått innløsing av hytta har av E.on v/Martin Westin tidligere blitt avvist fordi det ville være
korrupsjon(!). Hva betyr det, og hvordan stiller det nye selskapet RWE seg til en ev. innløsing?
 

Med forbehold om flere kommentarer seinere.
For Lillesand og Omegn Turistforening
Reidun S. Forbes
leder
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