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Vi har lagt opp til å gjennomgå

➢ Tidsplan

➢ MTA og Detaljplan

➢ Samrådsgruppemøter 

➢ Åpne Møtedager

➢ Detaljplan kart Oddeheia og Bjelkeberg

➢ Støyberegninger

➢ Skyggekast beregninger

➢ Transportløsninger – Senumstad broa

➢ Konsesjonsendringer
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Tidsplan
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Nett klart for
Tilknytning

Oddeheia & Bjelkeberg I Project overview
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bygge start

Juli

Geotek 
undersøkelse

Biologiska
underssøkelser
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MTA

../Samrådsgruppemøter/Utsendelesen 20112019/MTA_Utkast Detaljplan Oddeheia-Bjelkeberg 20.11.2019.pdf


Samrådsgrupper

➢ Samrådsmøte 1 – 10.09

▪ presentasjon av første utkast til detaljplan – turbinlayout og de adkomstalternativ som vi diskuterer.

➢ Samrådsmøte 2 – 5.11

▪ eventuelt korrigert detaljplan, inklusive turbintype, totalhøyde etc

▪ første resultatet av støy/skyggekast

▪ oppdaterte visualiseringer

▪ et grovt første utkast på MTA-plan.

➢ Samrådsmøte 3 - 27.11 19

➢ Samrådsmøte 3 - presentasjon av

▪ endelig detaljplan

▪ endelig tilhørende resultater for støy/skyggekast 

▪ endelig visualiseringer samt 

▪ et nok så ferdig utkast på MTA-plan.

➢ Gjennomlesing med levering av tilbakemeldinger/kommentarer på ferdig utkast av MTA/Detaljplan fra kommunen 

og øvrige deltagere i Samrådsgruppen

➢ Innsending av MTA/Detaljplan til NVE
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Åpen møtedag dagen etter Samrådsgruppemøte
- 5 og 6.11
- 28.11
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Transportveialternativer
• Senumstad
• Kjærestrøm
• Mollestad

../Senumstad broa/09-0316 Senumstad bru - endret klassifisering.pdf


Konsesjonsendringer

• Utvidet planområde for vingesveip for turbinpunkt 7 og 10 på Bjelkeberg 

• Økt installert effekt fra 85 MW til 93,5 MW 

• Adkomstalternativ med ny bro ved Kjærestrøm 

• Adkomstalternativ via Mollestad bru og videre adkomst gjennom Sagdalen og Joreiddalen

mot Bjelkeberg. 

• Endret vegtrase for Lundeveien (ved avskjørsel Fv 406 og ved Ånesland) 

• Ekstra bryterfelt og overføring av deler av konsesjonssøknad for transformator fra E.ON til 

Agder Energi Nett. 

• Forlenget driftstid fra 25 til 30 år. Denne konsesjonsendringssøknad har allerede blitt sendt 

inn til NVE men er lagt ved som vedlegg til denne søknad 
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