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Emne: Støy fra Tysvær vindkraftverk 

 

Motvind Tysvær sendte 16 og 28 nov en omfattende dokumentasjon til NVE der det ble påvist 

at støymålingene og modelleringene som utbygger hadde gjennomført våren 2022 måtte være 

feil. 

Disse brevene har vi ikke fått svar på. 

 

Som velkjent for NVE, har de store helse-og støyplagene fra vindturbinene i Tysvær fortsatt 

med full styrke. 

 

Ref vedlagte omfattende artikkel i Haugesunds Avis der noen av de omfattende helseplagene 

for naboene til Tysvær vindkraftverk er sitert. 

 

I avisen innrømmer daglig leder i Tysvær vindpark AS at det har vært store støyproblemer, 

men skylder på en programmeringsfeil av rentonestøyen. 

Hvis det skulle være rett, viser det at Tysvær vindpark AS ikke har en internkontrollsystem 

slik kravet er i energiloven og energilovforskriften, og derved driver ulovlig. 

 

Sitat fra avisen: 

"Daglig leder i Tysvær vindpark, Leon Notkevich, legger seg flat når han får høre at avisen 

nok en gang er kontaktet av frustrerte naboer til vindparken. En programvareoppdatering hos 

vindparkens hovedleverandør skal ha skapt krøll i maskineriet" 

"– Vi har den siste tiden mottatt flere henvendelser rundt økt støy fra vindkraftverket. Vi tok 

umiddelbart kontakt med turbinleverandøren Siemens Gamesa for å få undersøkt problemet. 

Vi har også vært i kontakt med kommunen og berørte naboer, sier Notkevich. 

Det er et velkjent problem som er årsaken til den økte støyen den siste måneden. 

– Problemet er knyttet til rentonestøyen som oppstod i forbindelse med prøvedriften i 

vindkraftverket, og som ble løst tidligere i 2022, sier Notkevich og fortsetter: 

– Den 1. desember ble det foretatt en oppdatering av programvaren i vindturbinene, og denne 

har ført til at algoritmene for støymodusene som ble utviklet i fjor, ble skrevet over. Siemens 

Gamesa beklager dette, og Tysvær vindpark har sammen med Siemens Gamesa gått gjennom 

deres rutiner for å sørge for at dette ikke skjer i framtiden, sier den daglige lederen for 

vindparken." 

Tysvær vindpark ha aldri dokumentert at det er rentonestøy som er problemet, hverken 

tidligere er nå, det har bare vært en påstand. Støyen høres heller ikke ut som rentone, men er 

en buldrende støy hele tiden. 

 

Kravene i støyretningslinjen og veileder og i NVE sin konsesjon står det at beregninger skal 

gjennomføres etter worst case prinsippet. Selve målingene skal gjennomføres iht IEC 61400-

11 og det skal også måles for rentoner. 

Det er ikke gjort når daglige leder nå innrømmer at støyen har blitt mye verre pga av en 

programmeringsfeil, og det er ikke blitt oppdaget av selskapet selv men av naboene. 

 



Målingene av kildestøyen (like ved turbinene) som ble gjort på kun 2 av 11 turbiner i noen få 

timer våren 2022 med etterfølgende modelleringer er derfor ikke noen worst-case målinger, 

siden Tysvær vindpark nå innrømmer at støyen har blitt mye værre enn worst-case. 

 

Støyrapportene fra utbygger sier heller ikke noe om helsekonsevensen av støyen, og tar heller 

ikke opp de omfattende klagene fra naboene til vindkraftverket. 

 

Etter vår mening kan derfor disse rapportene fra konsesjonær ikke brukes som et 

beslutningsunderlag av NVE. NVE må istedet legge stor vekt på de omfattende støy- og 

helseplagene som er rapportert fra naboene rundt vindkraftverket. 

Dette kan og må gjøres ved å pålegge stans av de turbinene som er nærmest de naboene som 

har store støy-og helseplager. 
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