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Pressemelding 13. juli 2020. 

Odal vindkraftverk er anmeldt  

Motvind Norge og Movind Nord-Odal har sammen med berørte parter 

anmeldt Odal vindkraftverk for å ha startet anleggsarbeid uten å ha 

innhentet nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

Vindkraftverket meldte oppstart av anleggsarbeidet 18. mai 2020. For øvrig; 

konsesjonen fra NVE ble først gitt den 25. mai d.å.  

Siden ultimo mai har anleggsmaskinene startet transformering av over 20 km2 

natur som skal ende opp som et vindindustri-anlegg på Songkjølen og 

Engerfjellet, med 34 bevegelige turbiner med en maksimal høyde på 217 meter 

som skal plasseres på høydedrag som nytt blikkfang for å fange vind. 

Alt er klart for storsatsing på vindkraft i Nord-Odal meldte konsernsjef Eskil 

Lund Jensen i selskapet Akershus Energi den 24. mai. Energiselskapet er 100 

prosent eiet av Viken fylkeskommune (51 prosent), som sammen med KLP (49 

prosent) eier Odalen vindkraftverk etter at det tyske selskapet RWE nylig solgte 

seg ut.  

Etter bokstavlig talt å ha møtt motvind fra alle kanter forsøker det offentlig 

eide vindkraftverket med avokathjelp å ta «snarveger» inn i naturområdene i 

Nord-Odal. Alt var nemelig ikke klart for å starte spregningsarbeidet midt i 

hekke- og yngletiden. For å sitere vår energiministers svar til Stortinget nå 

nylig: «Enhver tiltakshaver med konsesjon etter energilovgivningen plikter på 

vanlig måte å avklare og innhente tillatelser etter annet lovverk.»  

Odalen vindkraftverk har tydeligvis ikke oppfattet plikten energiministeren 

snakket om etter at stortinget 19. juni d.å. instruerte regjeringen om å gå 

gjennom og kontrolere lovligheten av gitte vindkraftkonsesjoner etter 

voldsomme lokale protestaksjoner.  

Politistyrker er satt inn mot lokalbefolkningen for å beskytte vindkraftselskapet 

mens lokalbefolkningen mener å ha krav på politiets beskyttelse mot 

naturingrep i strid med norsk lov.  

Dermed er det ikke et godt tidspunkt å bli avslørt som lovbryter i vindkraftsak! 

For et offentlig eid vindkraftselskap med advokatbistand må anmeldelsen mildt 

sagt være en katastrofe.  
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Folk flest har erfaring med at det ikke lønnes seg å bygge først for deretter å 

søke om byggetillatelse.  

Det hjelper ikke å undskylde seg med at det hastet eller sto om mange penger. 

Tvert om møtes du da med at ulovligheten var økonoisk motivert og at det er 

søkers ansvar å søke om bygging.  

Er overtredelsen grovt uaktsom vil det blir vurdert om ulovligheten er gjort 

med overlegg og forsett, og i såfall venter en kraftfull reaksjon. Ett offentlig eid 

selskap med advokatbistand som skal investere over 2 milliarder kroner skal 

kunne forventes å ta profesjonsansvar.  

Likhet for loven er grunnlovsforankret i § 98. 

For Odalen vindkraftverk er det liten tvil om at det haster for utbygger, da de 

34 vindturbinene må være satt i drift senest 31.12.2021 for å komme inn under 

ordningen med med grønne sertifikater, fastsatt i elsertifikatloven.  

«Grønne sertifikater» er en offentlig tilskuddsordning betalt til 

vindkraftprodusenter av norske strømkunder. For Odalen vindkraftverk vil det 

trolig dreie seg om et tresiffret millionbeløp frem til ordningen blir avsluttet i 

2035. Fremdriftsplanen er svært stram og det økonoiske motivet derfor 

fremtredene.  

Lønnsomhetsutsiktene er fra før kraftig utfordret av vedvarende lav strømpris. 

Vindkraftkonkurser står i kø i våre naboland og den internasjonale 

vindkraftskandalen er i ferd med å ende i en formidabel vekstrus-skandale hvor 

skattebetalere og strømkunder er årelatt til fordel for et fåtall profitører.  

Det er ingen bagatell Odalen vindkraftverk nå er anmeldt for.  

Før spaden kan settes i jorda må selskapet ha innhentet tillatelse etter plan- og 

bygningsloven til etablering av et stort antall festetomter i vindkraftområdet. 

Akkurat på samme måte som om du skal selge en hustomt i et landbruks-, 

natur- og friluftsområde, må du ha dispensasjon fra gjeldende plan for å 

etablere en festetomt til vindturbiner i et såkalt LNF område.  

Du kan jo forsøke å søke festetomt til bolig uten dispensasjon!  Vindkraftverket 

har hverken søkt om tillatelse eller dispensasjon, og det er ikke en hvilken som 

helst festetomt , men 34 festetomter.  
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Hver av tomtene er på 30- 40 dekar og med et støyene, skygge- og iskastende 

«bevegelig høyhus» som rager 217 meter over bakken utstyrt med kraftig 

blinkende høyintensitetsbelysning.  

Tonnevis med konpositt partikler og coating vil bli slitt av og slynget ut fra 

rotorblader og deponert i jordsmonn og vann i de 30 årene konsesjonen varer.  

Milevis med industriveger skal bygges i jomfruelig natur. Tiltaket skal gjennom 

denne søknaden avklares i forhold til tomteutforming og grenser, rettigheter til 

grunn og andre rettigheter, nabovirkninger, atkomstveg, naturfare, 

samfunnssikkerhet, folkehelse, forurensing, naturmangfold, landskapsestetikk, 

annen næringsvirksomhet, drikkevannssikkerhet, massetak, kantsoner, 

vassdragspåvirkning, forminner- og kulturvern osv.  

Alt ut fra plan- og bygningsloven som vår sektorovergripende hovedlov for 

arealdisponeringer. Den loven har bærekraftig samfunsutvikling som 

overordnet formål i motsetning til energiloven som er en sektorlov for 

energiproduksjon. Mens NVE styrer energiloven og har masseprodusert 

vindkraftkonsesjoner for å oppnå kraftproduksjon så er det kommunen som 

styrer plan- og bygningsloven og som har et lovkrav om å vurdere om 

alrealdisponeringen er bærekraftig. 

For alle innbygger som er opptatt av ryddighet i vår forvaltning og kanskje også 

fester lit til at vi mennesker trenger de tjenester naturen gir oss, oppleves det 

skremmende at Nord-Odal kommune undrar seg plikten til å utøve myndighet 

etter den loven de er satt til å forvalte.  

Verdens fremste forskere og ikke minst FN har advart om vårt uhemmede 

konsum av natur og arter.  

Kommunen har plikt til å igangsette ulovlighetsoppfølgning av Odalen 

vindkraftverk men har unnlatt å gjøre det! Selv sier kommunen at vindkraftverk 

ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.  

Det overbeviser imidlertid ingen så lenge lovens bokstav og også vår 

energiminister og selv NVE sier noe annet.  Kan alle virksomheter og 

enkeltindivider i Nord-Odal unnlate å søke om tiltak i trygg forvisning om at 

kommunen vil undra seg ulovlighetsoppfølgning?  

Samme dag som igangsetting av anleggsarbeidet ble varslet (18. mai) fikk Odal 

kommune henvendels om at tiltaket ikke hadde de tillatelser tiltaket krever for 
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å kunne lovlig igangsettes. «Det er videre vår klare konklusjon at det i 

spørsmålet om matrikulering og tinglysning av festetomter ikke foreligger feil 

som foranlediger eller gir hjemmel til å pålegge stans i anleggsarbeidene» 

skriver kommunen. Videre skriver kommunen, sitat: «For anlegg med 

anleggskonsesjon etter energiloven, gjør byggesaksforskriften § 4-3 unntak fra 

øvrige bestemmelser i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven.»  

Deretter har kommunen forsøkt å svare at produksjonsanlegg for energi er gitt 

generelt unntak i pbl § 1-3. Begge deler i strid med lovens bokstav og også med 

NVE sin rettleder til vindindustrien. Til alt overmål slår matrikkellovens § 10 fast 

at kommunen ikke har anledning til å matrikulere festetomter uten at tiltaket 

først er behandlet etter plan- og bygningsloven.  

Nå har kommunen brukt snart to måneder på å finne ut av lovens bokstav 

mens et ulovlig igangsatt tiltak sprenger seg videre inn i kommunens 

naturområder uten tillatelse og uten at grunneiere, naboer, gjenboere og egne 

innbyggerne er ivaretatt. Kommunestyre, kontrollutvalg og kommunedirektør 

er varslet uten resultat. Kommunen er gjort ettertrykkelig oppmerksom på at 

Odal vindkraftverk bærer søknadsplikten. Nå har Motvind anmodet om at  

Fylkesmannen Innlandet griper inn og instruerer Nord-Odal kommunen om å 

følge sin lovpålagte plikt. Det får være grenser for sendrektighet mens 

irreversible naturinngrep pågår.  

Vår nasjonale vindkraftskandale vil visst ingen ende ta.  

Trøsten får være at Motvinden øker. Det norske folk vil ikke akseptere 

lovbrudd, en forvaltning som bryter loven eller vindkraft som ødelegger 

Songkjølen og Engerfjellet eller andre unike naturområder til ingen klimanytte. 

Vi får håpe vår politimakt er bedre skikket til å lese loven enn Nord-Odal 

kommune. 
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