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Motvind Norge krever stans i alle utbygginger nå.
Motvind Norge etterlyser regjeringens oppfølging av stortingsvedtak av 19. juni 2020.
Regjeringen ble i vedtaket pålagt å vurdere hvorvidt behandlingen av gitte
vindkraftkonsesjoner har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. I vedtaket står det
tydelig at
«Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med
lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»
I dag er det 18. september, dvs. 3. måneder siden dette vedtaket ble fattet. Fortsatt er
det ingen informasjon fra Olje- og energidepartementet om hvordan de vil følge opp
vedtaket.
Det sier seg selv at de ikke kan vurdere sin egen praksis og lovforståelse. Det er i strid
med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper å sjekke seg selv. Det burde være
unødvendig å si at tillitt og lavere konfliktnivå forutsetter at gjennomgangen gjøres av en
uavhengig tredjepart.
I noen av sakene, f.eks. Øyfjellet, Haramsøy og Tysvær er det også tatt ut søksmål mot
OED. Skal de som saksøkt part sjekke seg selv i disse sakene også?
Vi vet alle at det bygges hver dag. Samtidig vet vi at det er ingenting i veien for at
utbyggingene stanses. Det er bare en beslutning som skal til. Alle, også konsesjonærene,
er tjent med at utbyggingene skjer på et lovlig grunnlag. Praksisen nå, med vedtak som
oppfattes som ulovlige, skaper splid i hele landet.
Til orientering minner vi om oppropet med nesten 10 000 underskrifter, der kravet er en
uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene. Oppropet ble levert til Stortingets
visepresident Morten Wold av Siri Fjeseth i en appell 3. september på Eidsvolls plass.
Oppropet og resultatet ble distribuert til samtlige 169 stortingspolitikere i personlig mail.
Vedlagt følger også dokumentet fra Motvind Norge der vi på eget initiativ har fått utført en
juridisk og faglig vurdering av flere konsesjoner som viser at det foreligger betydelige feil
og mangler i konsekvensutredningene. Dokumentet viser også hvorfor konsesjonene
mangler hjemmel i energiloven.
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Motvind Norges stadig voksende medlemsmasse (18 000+) er velgerne. Vår brede
kontaktflate viser at det er mange som etter sommerens Norges-ferie uttaler sjokk og
vantro over vindkraftindustriens massive naturødeleggelser, herunder over dens
betydelige arealbeslag, plasseringene og dimensjonene. Fremgangsmåtene fra hemmelige
grunneieravtaler til pantsettinger for enorme beløp må kunne forklares til befolkningen.
Det formidles uro, sorg og mistillit i befolkningen mot styresmaktene, herunder til de
folkevalgte, våre ombud, som svikter.
Landet vårt er i ferd med å bli ødelagt, både i form av tapt tillitt, tapt natur og tapt
rettsikkerhet. Det som gjøres fra myndighetens side ligner mer på det som ville blitt gjort i
land vi ikke vil sammenligne oss med, enn det vårt demokratiske forvaltningssystem
faktisk er rigget for. Vi har virkemidlene.
Dette kan bare gå bra med en skikkelig og uavhengig gjennomgang, og vedtak om
oppsettende virkning for alle saker i tiden gjennomgangen tar.

Krav:
1. Motvind Norge krever å få svar på hvordan OED har løst pålegget i
Stortingsvedtaket av 19. juni 2020. Skal OED/NVE selv, og de konsulentselskaper
som har utført konsekvensutredninger og fagrapporter, gå gjennom konsesjonene,
eller er dette satt bort til en kvalifisert uavhengig tredjepart?
2. Alle konsesjoner som er under utbygging må stanses inntil sakene er gjennomgått.
Det må fattes vedtak om oppsettende virkning etter fvl. § 42.
3. I de saker der det er eller blir tatt ut søksmål, må det fattes vedtak om
oppsettende virkning inntil det foreligger endelig dom etter fvl. § 42.
4. Spørsmålet om gyldigheten av konsesjonene for anlegg satt i drift etter 24. mai
2019 må utredes i gjennomgangen.
5.
Vi forventer at arbeidene på Haramsøya, Stadlandet, Songkjølen og
Engerfjellet, Buheii, Tysvær, Øyfjellet, Sørmarkfjellet, Stokkfjellet,
Kjølberget og Frøya og alle andre kraftverk satt i drift etter 24. mai 2019,
stanses inntil sakene er gjennomgått eller endelig dom er avsagt.
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