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Sandnes wind farm
70 MW

Skorveheia wind farm
36 MW

Moldalsknuten wind farm
30 MWTellenes wind farm

160 MW

Egersund wind farm
112 MW

Høg-Jæren wind farm
74 MW

Røyrmyra wind farm
2,4 MW

Bjerkreim wind farm
294 MW

Faurefjellet wind farm
60 MW

Måkaknuten wind farm
99 MW

Honna vindkraftverk
~400 MW

Definisjoner

Forarbeid

Melding

Konsesjonssøkt

Konsesjonsgitt

Under bygging

I drift

Portefølje i Norge



Fornybar energi for å redusere virkningene av klimaendringene

▪Parisavtalen trådte i kraft 4. november

2016

▪Alle verdens land står bak avtalen*

▪Det skal ikke bli mer enn 2 grader 

varmere, og helst ikke mer enn 1,5

▪Utslipp av klimagasser (fremfor alt 

CO2) må minske med 40-50 % til 2030 

sammenlignet med 2010. Til 2050 må 

netto utslippene være 0. 

*Donald Thrump har sagt USA skal trekke seg fra avtalen.

•*FN
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▪Norge har i dag 30-50% fossil energibruk 

som må fases ut. Statnett estimerer at 

omleggingen vil kreve mellom 30 - 50 

TWh ny kraft

▪Honna vindkraftverk vil kunne produsere 

1350 GWh elektrisk energi Dette 

▪tilsvarer ca. 1/6  av Agder Energis totale 

kraftproduksjon (eller over 20 

Fennefosser)

▪Honna vindkraftverk vil bygges uten 

subsidier, 

▪Kraft fra Honna vindkraftverk vil være en 

viktig brikke i øke fornybarandelen i Norge 

og Europa

Fossil energi må erstattes – også i Norge



Honna vindkraftverk Åseral og Evje og Hornnes kommuner

• Vind > 7,5 m/s i 120 m 

høyde

• Mulighet for ca. 50 - 80 

turbiner 

• Foreløpig estimert ca. 

385 MW (77 turbiner a 5 

MW).

• Melding vil ta 

utgangspunkt i ca. 400 

MW

• Hovedadkomst vil være 

fra Honna

transformatorstasjon

• Nettilknytning mot 

Honna

transformatorstasjon



Honna vindkraftverk Åseral og Evje og Hornnes kommuner

• Sannsynlig turbinstørrelse 

5 – 7 MW 

Tårnhøyde ca. 

120 -150 m

•ca 80-120 m

Rotordiameter ca. 

130 -180 m

Totalhøyde ca. 

200 - 250 m

•ca 80-120 m



Infrastruktur – allerede utbygd

• Mye infrastruktur allerede på plass

• Honna transformatorstasjon, med 

adkomstvei og tilgjengelig kapasitet

• Reduserte inngrep



 Melding oversendt NVE for behandling

 Tiltakshavers forslag til utredningsprogram vil sendes på høring fra NVE

 Kommunen er en viktig høringspart

1 år 2 år 3 år 4 -5 år

“Screening”

2018 2019 2020 2021-2022

Høring av utredningsprogram (KU)



Verdiskaping for vertskommunene - Eiendomsskatt

• Med utgangspunkt i 385 MW har prosjektet et 

utbyggingsbudsjett på ca. 3850 MNOK 

• Planområdet er fordelt mellom Åseral og Evje og Hornnes 

kommuner som følger;

• 70 % i Åseral kommune (ca. 26,4 km2)

• 30 % i Evje og Hornnes kommune (ca. 10,7 km2)

• Basert på estimert investeringsvolum og fordeling av 

prosjektet mellom kommunene er det et potensiale for 

eiendomsskatt tilsvarende ca;

• 19 MNOK/år til Åseral kommune

• 8 MNOK/år til Evje og Hornnes kommune

• Eiendomsskatten vil avhenge av størrelse på prosjekt 

(investering), takstgrunnlag, samt eiendomsskattesats i 

kommunen



Lokale og regionale muligheter i anleggs og driftsfasen

• Med utgangspunkt i 385 MW (77 turbiner) er det behov 

for:

• Investeringer i infrastruktur på ca 500 – 700 MNOK 

hvor lokale og regionale leverandører vil ha gode 

muligheter for involvering

• Stor aktivitet gjennom byggefasen (ca 2 år)

• Et lokalt driftskontor med om lag 10 ansatte

• Lokal tjenesteyting under driftsfasen (vedlikehold av 

infrastruktur, brøyting, IT-tjenester, hotell og 

restauranttjenester, inspeksjoner etc.)

• I Egersund vindkraftverk (112 MW, 33 stk vindturbiner) er 

det 7 lokalt ansatte, samt betydelig lokal verdiskapning



Oppsummering og veien videre

 Grunneieravtaler tilsvarende > 

95 % av planområde er 

signert. God dialog med de 

siste grunneierne. 

 Melding blir sendt inn til NVE i 

dag. Høring av melding 

anslått til mars/april 2019

 Konsekvensutredning 

vår/sommer/høst 2019

 Mål om å sende 

konsesjonssøknad før 

sommer 2020


