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Referat fra møte i MTA samrådsgruppemøte 9.10.19 
 
 

Møtetidspunkt:  9.10.19 

Tilstede: Frank Nygård – Senumstad Grendelag 
Knut Åsmund Aamli – Søre Herefoss Grendelag 
Leif Inge Sundtjønn for Per Erik Stoveland – Grunneiere Oddeheia 
Nils Gunnar Kyllland – Grunneiere Bjelkeberg 
Salve Eieland – Birkenes Idrettslag 
Wiggo Svendsen - Motvind 
Gyro Heia  - Birkenes kommune 
Anders Christiansen – Birkenes kommune 
Halvor Nes – Birkenes kommune 
Daniel Nilsson - RWE 
Martin Westin  - RWE 
Kjell Rune Nakkestad - RWE 

 

Forfall:   Lillesand og Birkenes Jeger og fiskeforening v/ Tor M Buene 

Referent:  Halvor Nes/Kjell Rune Nakkestad 

 
 
Saker: 
  

Beskrivelse Oppfølging Ansvar 

 Opplegg/Agenda for samrådsgruppemøtet: 

• Presentasjon av deltakerne i Samrådsgruppa 

• Mål og Formål med Samrådsgruppemøtene og rammer i Konsesjonen 

• Gjennomgang av utkast til Layout (turbinplasseringer og veier/traseer 
etc), MTA (Miljø-Transport- og Anleggsplan) og Detaljplan.  

• Møteplan for Samrådsgruppemøtene videre 

• Eventuelt 
 
Ordfører åpnet møte og gjennomgikk rammene for det overordnede formål 
med samrådsgruppen og gikk videre til runde med presentasjon av deltakerne. 
 
Halvor gikk igjennom agenda + mål og formål med Samrådsgruppen + 
rammene for konsesjonen. Hensikten med samrådsgruppe dialog og innspill til 
de konkrete løsninger som planlegges (plassering av turbiner, veier osv) og 

  



Birkenes kommune 
Samfunnsutvikling 

 
 

 

 

Postadresse: Telefon: E-post: Nettside:  Org.nr.: 
Postboks 115, 4795 BIRKELAND 37 28 15 00 postmottak@birkenes.kommune.no www.birkenes.kommune.no 964 965 870 
Besøksadresse: 
Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND 

    

      Side 2 av 2 

virkningene av disse opp mot krav i konsesjon osv. Mer om dette i vedlagte 
presentasjon fra møtet.  
 
Halvor gikk igjennom konsesjonen til vindkraftverket. Det ble stilt spørsmål til 
NVEs krav til Samrådsgruppe, som ble besvart. 
 
RWE m/Martin, Daniel og Kjell Rune gjennomgikk utkast til Layout. 
Det ble benyttet dynamisk kartpresentasjon i presentasjonen (presentasjon og 
utvalgte kartutskrifter vedlagt): 

• Utkast til plassering av 17 turbiner som nå er mest aktuelt i forhold til 
de 21 vi så for oss tidligere 

• Adkomstveier inn til Oddeheia og Bjelkeberg og gjennomgang av valgt 
alternativ, andre alternativ som har vært vurdert og begrunnelsen for 
valgte traseer 

• Transportveier for turbiner ble gjennomgått. Hoved transport er 
turbiner med båt til Vige i Kristiansand, over nye Varoddbroa, til 
Birkenes (Strøget), via Senumstad broa og videre inn på 
adkomstveiene. For de største modulene vil et alternativ via Lillesand 
Havn bli benyttet 

• Utfordring med rust på kablene på Senumstad broa ble gjennomgått. 
Det ble redegjort for den prosess  som nå gjøres for å få avklart 
aktuelle løsningsalternativer. Alternative løsninger ble også skissert. 

• Innhold for MTA og Detaljplan ble gjennomgått. 

• Møteplan for Samrådsgruppe ble diskutert. Målet er å ha 
MTA/detaljplanen ferdiggjort innen 30.11. Det er behov for to, kanskje 
tre Samrådsmøter for å få gjennomgått det vi skal innen 30.11. Vi ble 
enige om å sende ut grunnlaget for det som skal behandles på 
Samrådsgruppemøtene 5 dager før møtet. Vi satte neste møte i 
Samrådsgruppen til 30.10 kl 18 med utsendelses frist 24.10.  

• Informasjon til øvrige interesserte; I forbindelse med 
Samrådsgruppemøtet legges det opp til «åpen kontordag» den 
påfølgende dag,  slik at de som ønsker å få avklart noe de lurer 
på/ønsker å få verifisert kan «stikke innom» og møte representanter 
fra RWE. Representanter for kommunen vil også være tilstede. Det 
legges opp til tidspunkter både på dagtid og på kveldstid. 

 

 
Med hilsen 
 
Halvor Nes 
Kommunalsjef sammfunnsutvikling 
 
 

Vedlegg: 
Samrådsgruppe MTA 
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