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Klage på vedtak om Faurefjellet vindkraftverk. Klage på vedtak om 

ekspropriasjon. 
Motvind Norge klager med dette på alle vedtak fattet 16.6.2020 om godkjenning av 

konsesjonspliktige endringer, utsatt frist, detalj-/MTA-plan for Faurefjellet vindkraftverk, 

anleggskonsesjon til nett-tilknytning og ekspropriasjonsvedtaket for nettilknytningen. Klagene 

behandles fortløpende i teksten.  

 

1. Klage på vedtak om konsesjonspliktige endringer, vedtak om MTA- og detaljplan, vedtak 

om anleggskonsesjon for nettilknytning. 

Her slutter vi oss til klage av 14. juli 2020 fra Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging på Faurefjellet, 

Se vedlegg.  

Oppsummert begrunnes klagen slik: 
 

- Vedtakene mangler en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse. Dette forutsettes som en del 
av begrunnelsen for prosjektenes samfunnsmessige rasjonalitet. Det er mange ulemper som 
ikke er nevnt og mange som ikke er vektlagt. Dette gjelder f.eks. tap av næringsgrunnlag, tap 
av eiendomsverdier, risiko for ødelagt drikkevann, tap av store LNF-områder og økte 
helseomkostninger. Det er ingen grunn til at dette er utelatt, da alt dette kan måles. Det er 
f.eks. mulig å lage prognoser på mulig turisme og mulige arbeidsplasser, men dette er ikke 
gjort.  Det er enkelt å finne fordelene større enn ulempene når ulempene ikke vektlegges. 
Hvordan kan f.eks. drikkevann ha lavere verdi enn hensynet til at Norsk Vind skal videreselge 
prosjektet til en utenlandsk investor? 
 

- NVE har vært forutinntatt i behandling av hva som er konsesjonspliktige endringer, og ikke 
tatt denne vurderingen i etterkant av høringen. 

 
- Endringene er svært store med store konsekvenser for synlighet, landskapsendring, og støy 

for 1000 innbyggere i Vikeså. Rotoren er over dobbelt så stor fra 71 meter til hele 150 meter, 
med konsekvenser for fugl, og høyden er økt fra 120,5 meter til 200 meter! Dette er enorme 
dimensjoner og har store konsekvenser som ikke kunne forutses på tidspunktet når 
rammetillatelsen ble gitt. Det er derfor grunn til å vurdere dette som konsesjonspliktige 
endringer.  
 

- Endringene utløser krav om kontinuerlig lysblink med hvitt høyintensitetslys, med krav fra 

NVE om radarstyrt system. I brev fra NVE til OED av 17.6.2020 står det følgende: «Vår 
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vurdering er at særlig blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning for 

folk, og at turbinene bør ha en løsning med radarstyrt hinderlyssystem eller tilsvarende 

teknologi som slås på når luftfartøy har en gitt avstand til vindturbinen. Vår vurdering 

er videre at Skorveheia og Faurefjellet vindkraftverk ikke bør realiseres dersom et slikt 

system ikke er mulig.» 
 

- Støy 
o Utbygger oppgir kildestøy på 104,9 db(A), mens produsentenes data ligger på 107,7 

db(A). Skorpen hos Norsk Vind sier at siden kildestøyen er på 104,9 db(A) trenger 
ikke turbinene kjøres i redusert modus. Han underkjenner dermed at det oppgitte 
tallet 104,9 db(A) er støyredusert modus. Her er det altså lagt til grunn feil støydata.  

o Flere høringsuttalelser viser stor bekymring for støy, men i vedtaket tas det ikke 
hensyn til dette. Utbyggingsløsningen endres med vipper på vingene, men den 
oppdaterte støyrapporten sendes ikke på høring.  

o Støyrapportene er feilaktig beregnet med en årlig gjennomsnittstemperatur på 15 
grader. Gjennomsnittstemperaturen på Vikeså er på 6,6 grader.  

o Det følger av dette at det fortsatt er uklart hvor grensene for gul og grønn støysone 
går, og at vedtak ikke bør fattes før det er klart hvordan konsekvensene er.    

 

Konklusjon  
Endringene som foreslås er så store at de utfordrer grensene for hva som kan anses å være omfattet 
av det opprinnelige rammevedtaket, og at det av den grunn bør kreves ny konsesjonsbehandling.  
 
Endringene utløser krav om døgnkontinuerlig høgintensitetslys, og NVE anbefaler i brev til OED at 
kraftverk hvor det ikke er mulig å radarstyre lysblinkene ikke bør bygges.  
 
Samfunnsnyttevurderingen i vedtaket er også mangelfull, og det er lagt feil faktum til grunn for 
støyvurderingen som trolig innebærer at flere personer kommer innenfor gul støysone. 
 
Vedtakene er dermed så mangelfulle at riktige opplysninger trolig ville gitt et annet resultat. De kan 
med andre ord ha hatt innvirkning på vedtakets innhold. Vedtakene henger sammen og 
begrunnelsene bygger på hverandre. Alle vedtakene må derfor anses som ugyldige.  
 
 

2. Klage på innvilgelse av utsatt frist for idriftsettelse 

Motvind Norge er også av den oppfatning at Norsk Vind ikke bør få utsatt frist for idriftsettelse. 
Virksomheten overtok dette prosjektet i februar 2019, og vurderte i den forbindelse risikoen for å nå 
fristen som var satt til 31.12 2020.  Det er deres egne forslag til enorme endringer, feilangivelser av 
data og mangelfulle samfunnsrelevante vurderinger som utløser tidsbruk hos de som blir berørt 
herunder grunneiere, naboer, kommune, fylke og fylkeskommune. De mangelfulle utredningene er 
enormt kostbare og tidkrevende for alle involverte. Kostnadene er ikke en del av virksomhetens eget 
kost-/nytte regnskap, men forskjøvet ut til de som får ulempene, både private som berøres og 
offentlige etater som må undersøke konsekvensene selv, eller som taper faglig integritet ved å måtte 
legge seg på et dårligere saksbehandlingsnivå. Vi snakker f.eks. om faren for forurensning av 
drikkevann, og Mattilsynet manglende involvering. Tidsbruken forskyves dermed ut til kommunen, 
fylket og lokalbefolkningen, men det kan ikke være tvil om at det er søkerens egen risiko når de 
foreslår så store endringer så tett opp til tidsfristen.  
 
Når grunneiere og kommune ikke vil være med på de store endringene forslår Norsk Vind 
ekspropriasjon og statlig plan for å tvinge gjennom prosjektet. Denne standarden for offentlig 
saksbehandling anmoder vi om at klageinstansen ikke godtar.   
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En utsettelse av prosjektet innebærer at livene settes ytterligere på vent for alle berørte, herunder 
1000 innbyggere i Vikeså. Det er umulig å selge hus eller hytter fordi alle venter på virksomhetens 
eventuelle innfall og endringer som vil innebære økonomisk og personlig tap i det myndighetene gir 
en eventuell godkjenning.  
 
Det er på tide at det stilles krav til Norsk Vind om at det er deres egen risiko å overholde fristene, og 
at det har konsekvenser at fristene ikke overholdes.  

 
 

3. Klage på vedtak om ekspropriasjon  

Motvind Norges medlemmer Jone og Torunn Gystøl (Gnr./Bnr.  55/2), Magnor og Tora -Britt Svela 
(Gnr./Bnr. 54/1,6) og Viljen Nedrebø (Gnr./Bnr. 53/02) er grunneiere til majoriteten av arealet den 
omsøkte kraftlinjen skal gå over, og alle er uenige i ekspropriasjon av området. Kjell Ole Fuglestad og 
Marit Brevik (Gnr./Bnr. 34/6,11), som nå er naboer til traseen er også med på klagen. 
 
For at grunneiere skal måtte avstå sin eiendom eller rettigheter til eiendommen under tvang, kreves 
ihht. oreigningslovens § 2 for det første at prosjektet står på lista i § 2 første ledd, og dernest at 
tvangsavståelsen er «tvillaust meir til gagn enn til skade» for samfunnet i § 2 andre ledd.   
 

Dekkes prosjektet av oreigningslovens § 2, 1. ledd? 
Ekspropriasjonen gjelder bruksrett til grunnen for et strømnett til et privateid vindkraftverk som 
produserer overskuddskraft, og som ikke er nødvendig for forsyningssikkerheten, slik dette er 
definert i Energimeldingen (Meld. St. 25 (2015–2016)) side 42. 
 
Kraftlinjer og vindkraftverk står nevnt i oreigningslovens § 2 nr. 19, så ordlyden i bestemmelsen er 
dekkende for prosjektet som søkes ekspropriert. Motvind Norge mener likevel det er grunn til å stille 
spørsmålstegn ved om den konkrete kraftlinjen fra Faurefjell vindkraftverk til Måkaknuten 
vindkraftverk dekkes av bestemmelsens 1. ledd. 
 
Formålet med ekspropriasjon er at det skal være mulig å gjennomføre tvangsavståelse av eiendom, 
eller «rettigheter» som søker kaller det i søknaden, til fordel for prosjekter som har utvilsom 
samfunnsnytte eller kommer fellesskapet til gode.  
 

Dette kan sluttes fra de øvrige inngrepene som er uttømmende listet opp i § 2 nr. 1-55, som alle er 
inngrep til gagn for samfunnet og felleskapet. Kraftverk og kraftlinjer har tradisjonelt alltid vært til 
gagn for samfunnet fordi de har vært offentlig eid, og fordi kraftproduksjon har vært begrunnet med 
forsyningssikkerhet. Samfunnsnytten har dermed fulgt automatisk av den offentlige etatens 
kompetanse og mandat. Dette stiller seg annerledes nå når nettet kan eies og prosjekteres av den 
private utbyggeren selv, for å tilrettelegge for sin egen produksjon av kraft som ikke er nødvendig for 
forsyningssikkerheten, og som i hovedsak kommer utbygger selv til gode.  
 
Dette utløser et behov for å drøfte om oreigningslovens virkeområde i det hele tatt dekker forholdet.    
 

Ettersom Faurefjell vindkraftverk og den omsøkte kraftlinjen ikke skal dekke samfunnets 
behov for kraft, men kun er et bedriftsøkonomisk gunstig forretningsprosjekt, stiller 
vindkraftverket og kraftlinjen i en annen kategori enn tradisjonelle kraftlinjer/kraftverk og de 
øvrige inngrepene som er listet opp i oreigningsloven § 2 nr. 1-55. Motvind Norge mener på 
denne bakgrunn at inngrepet ikke kan eksproprieres, da denne typen vindkraftverk og 
kraftlinjer ikke dekkes av hjemmelen. Prosjektet må gjennomføres ved normal 
avtaleinngåelse mellom grunneiere og tiltakshaver.  
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Tvangsavståelse av eiendom og rettigheter krever ihht. grl. § 113, tydelig hjemmel i lov, og 
hvis NVE eller OED likevel finner at hjemmelen i oreigningsloven § 2, 1. ledd er dekkende, 
ber Motvind Norge om at dette begrunnes i vedtaket.  

 
Er inngrepet «tvillaust meir til gagn enn til skade»?  
Hvis hjemmelen i oreignl § 2, 1. ledd finnes dekkende for prosjektet, er det uansett oreigningslovens 
§ 2, 2. ledd som avgjør.  Ekspropriasjon tillates kun når inngrepet er «tvillaust meir til gagn enn til 
skade».  
 
Søkerens behov for ekspropriasjon begrunnes i et behov for tilgang til og bruk av eiendommer som 
er planlagt inn i prosjektet, der de ikke har fått frivillig avtale med grunneiere.  Dette kommer ikke 
tydelig fram i søknaden, hvor behovet beskrives under overskriften «Rettigheter».    
 
Anleggskonsesjonen for tiltaket etter energiloven § 3-1, er gitt på bakgrunn av en lignende 
samfunnsnyttevurdering. Anleggskonsesjonen skal «sikre at produksjon, overføring osv. av energi 
foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private 
interesser som blir berørt.»   
 
Motvind Norge har i klagen på anleggskonsesjonen påvist at samfunnsnyttevurderingen er 

mangelfull. Det er mange ulemper som ikke er belyst og vektlagt f.eks. tap av næringsgrunnlag, tap 

av eiendomsverdier, risiko for ødelagt drikkevann, tap av store LNF-områder og økte 

helseomkostninger. Selve grunnlaget for konsesjonen, at fordelene overstiger ulempene, er dermed 

ikke tydelige. Det er jo ikke vanskelig å få et prosjekt til å framstå som mer til gagn enn til skade når 

ulempene ikke er med i beregningen for konsesjonen. Denne feilen videreføres til vurderingen i 

ekspropriasjonsvedtaket, selv om det prinsipielt sett er en annen vurdering.  

I ekspropriasjonsvedtaket angis «Samfunnets interesse for fornybarproduksjon» som det som taler 

for tvangsavståelsen av grunn. Dette er rett og slett ikke tilstrekkelig da vurderingen ikke er konkret 

knyttet til inngrepet. Det som skal vurderes er dette konkrete prosjektets fordeler for fellesskapet, og 

ikke en generell oppfatning om at det er bra med fornybar energiproduksjon. Det som mangler i 

vurderingen, er om akkurat denne fornybarproduksjonen vil være «meir til gagn enn til skade» for 

felleskapet.  

Det skal mye til før man kan kreve tvangsavståelse av eiendom i vårt rettssystem. At en privat 

virksomhet finner grunn til å produsere overskuddskraft samfunnet ikke har behov for, synes ikke 

tilstrekkelig etter Motvind Norges oppfatning. Virksomheten selv vil kunne få store fordeler med å 

fullføre prosjektet, da det er/skal videreselges til en investor. Alle vindkraftverk vil være lønnsomme 

for de som utvikler dem når de kan videreselges til investorer. Og alle vindkraftverk vil være gunstige 

for investorene som kan pantsette dem for flere milliarder kroner. De får gjennom pantsettingen 

friske penger og dermed på en måte realisert verdien på forhånd.  

Disse privatiserte fordelene kan etter Motvind Norges vurdering ikke være en del av «tvillaust-

vurderingen» i oreigningsloven, og det kan ikke være slik at en grunneier kan tvinges til å avstå 

eiendom fordi en annen privat virksomhet/investor kan tjene store penger på eiendommen hans. 

Det må mere til.  

Vi minner om at alle offisielle mål for fornybarproduksjonen er nådd. Det er etterlyst klare og 

tydelige styringsmål siden 2014 når dette ble påpekt av Riksrevisjonen. Elsertifikatmålene er også 

nådd. 
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Tiltakshavers begrunnelse om at «store samfunnsinteresser går tapt dersom de elektriske 
overføringsanlegg ikke blir ferdig i tide» er virksomhetens egen risiko. Å bruke en forretningsmodell 
som har som forutsetning at annen manns grunn skal eksproprieres innebærer forretningsrisiko. Slik 
vi vurderer det, finnes det ikke omforente samfunnsinteresser i dette rent kommersielle prosjektet 
som kan begrunne et av samfunnets mest inngripende tiltak som ekspropriasjon er. Selskapet Norsk 
Vind har varslet at anlegget blir solgt til utenlandske eiere så snart alle «rettigheter» er i orden. 
Ekspropriasjonen skal altså bl.a. benyttes for sikre «rettigheter» som kan realisere et salg til 
utenlandske interesser.  
 
For Norsk Vind og investoren er strømproduksjonen underordnet. For fellesskapet er 
strømproduksjonen unødvendig.   
 
Motvind Norges mener altså at det er åpenbart tvil om inngrepet er mer til gagn enn til skade for 
felleskapets interesse, og at det dermed ikke er hjemmel i oreigningslovens § 2, 2. ledd for 
ekspropriasjonen.  

 
Søknad om forhåndstiltredelse må stilles i bero inntil ekspropriasjonsvedtaket er avgjort.  
Av ovenstående vurdering følger at også søknad om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25 
må stilles i bero. Ekspropriasjonsvedtaket er påklaget og ikke endelig, og da følger det av 
oreigningslovens § 5, 2. ledd at klage har utsettende virkning. Bare i «særlige høve» kan vedtak om 
forhåndstiltredelse likevel fattes. Motvind Norge mener at slike «særlige høve» ikke finnes her. 
Riktignok har tiltakshaver dårlig tid i forhold til å rekke idriftsettelsesfristen slik at den utenlandske 
investoren når fristen for å få subsidier fra staten og strømkundene, men denne fristen kan ikke være 
styrende for uhjemlede inngrep i annen manns eiendom.  Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og 
regionaldepartementet av 24.04.2012, støtter forståelsen av oreigningslovens § 5 om at søknaden 
om forhåndstiltredelse skal stilles i bero inntil ekspropriasjonsvedtaket er endelig.  

 
Konklusjon 
Motvind Norge mener det ikke er tilstrekkelig hjemmel for ekspropriasjon i denne saken, 
primært fordi hjemmelen ikke dekker tiltaket i oreigningslovens § 2 nr. 1-55, og subsidiært 
fordi inngrepet ikke er «tvillaust meir til gagn enn til skade».  På bakgrunn av vurderingen 
over, må søknad om ekspropriasjon avslås. Søknad om forhåndstiltredelse stilles i bero 
inntil søknad om ekspropriasjon er avgjort. 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Motvind Norge 

 

 

Eivind Salen      Rune Haaland 

Styreleder      Generalsekretær 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Klage fra Aksjonsgruppa mot vindkraftutbygging på Faurefjellet 


