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Klage på vedtak om utsatt frist, forlenget konsesjonsperiode og vedtak om 

oppdatert anleggskonsesjon - Øyfjellet (Vesterfjellan) 

Motvind Norge påklager vedtaket av 16.02.2021 om utsatt frist og forlenget konsesjonsperiode med 

oppdatert konsesjon i sin helhet. Klagen gjelder også den oppdaterte anleggskonsesjonen av 

16.02.2021. Klagen er innenfor fristen. 

Begrunnelsen for klagen: 

1. Det foreligger ikke særlig grunn for fristutsettelse. Virksomheten har allerede fått 

unntak pga korona.  

2. MTA-plan er ikke endelig vedtatt. Klager ikke behandlet.  

3. Utsatt frist er i strid med Stortingsvedtak av 19. juni.  

4. Anleggskonsesjonen: Ulempene for reindrifta er ikke vurdert.  

5. Om forlengelse av konsesjonsperioden. Hensynet til tap av kunnskapsoverføring 

mellom generasjonene er ikke vurdert.   

6. Avtalen om avbøtende tiltak er i strid med lov. 

7. Energimyndighetene styrer i strid med grunnleggende rettskildeprinsipper  

8. Utbyggingen er i strid med plan- og bygningsloven og ulovlig 

9. Offentlige myndigheters håndtering av saken 

 

1. Det foreligger ikke god nok begrunnelse for fristutsettelse.  
Innledningsvis vises det til at påstanden om korona som grunnlag for fristforlengelse, får liten betyd-
ning da utbygger fikk unntak fra koronareglene. Videre viser utbygger til lovlige demonstrasjoner som 
forlengelsesgrunn, samt at flytting av reinsdyrene skapte forsinkelse.  
 

La oss i den forbindelse minne om at utbyggerens advokat fikk utsatt iverksettelse hos Olje- og 

energidepartementet (OED) av vedtaket om flytting fra NVE, på tross av vilkåret i konsesjonsvedtaket 

om avtale med reindriftssamene ennå ikke er oppfylt. Slik vi ser det er det altså Øyfjellet Wind som 

bygger ulovlig, og påberoper seg andres utøvelse av sine rettigheter etter norsk regelverk som 

grunnlag for utsatt frist. 

NVE har innvilget utsatt frist på grunnlag av uforutsette forhold utenfor utbyggerens kontroll, på tross 

av at utbygger tidligere har gitt uttrykk for at COV id 19 situasjonen fikk liten betydning blant annet 
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på grunn av at kommunelegen i Vefsn ga rask dispensasjon, demonstrasjonene var svært kortvarige 

samt at store snømengder heller ikke var uventet.  

Videre «sparte» utbygger tid ved å totalt overkjøre vårflyttingen av reinsdyrene vedtatt av NVE til å 

vare en måned, som ved OEDs hjelp i form av oppsettende virkning ble kuttet ned til ca. en halv uke. 

Motvind Norge kan som følge av det ovennevnte ikke se at det skulle være «særlig grunn» til å gi 

utsatt frist stede i dette tilfellet.  

Videre bemerkes at påstanden om flytting av reinsdyr som grunnlag for utsatt frist bygger på en 

ulovlig sperring av reinsdyrenes flyttlei i strid med reindriftsloven § 22, midt i reinsdyrenes 

kalvingsland, uten samtykke fra reindriftssamene. Det er ikke et gyldig argument at rettighetshaver 

skal få alvorlig ulempe med at han ikke frivillig har gitt fra seg retten til å utøve sine lovbestemte 

rettigheter.  

I tillegg legger vi til grunn at en overkjøring av Stortingets vedtak, ved å gi utsatt frist som følge av 

manglende grunnlag i regelverket for øvrig, samt overkjøringen av reindriftssamenes rettigheter, 

uansett er ugyldig. 

2. MTA-plan er ikke endelig vedtatt. Klager ikke behandlet.  
Vi viser til tidligere anførsler i klagen av 25.01.2020 med tilleggsklage av 07.05.2020, som fortsatt ikke 

er behandlet av OED, og krever at klagen også gjøres gjeldende overfor den oppdaterte 

anleggskonsesjon. I den oppdaterte anleggskonsesjon for Øyfjellet vindkraftverk vises det til at; 

Anleggskonsesjon meddelt Eolus Vind Norge AS 11.10.2018, NVE-ref. 201104174-149, bortfaller 

herved.   

Våre anførsler er altså ikke vurdert overhode, mens utbyggers behov saksbehandles fortløpende. 

Dette er ikke forsvarlig forvaltning da det blir tilfeldig hvilken interesse som ivaretas.  

Motvind Norge vil som det fremkommer videre i denne klagen, løfte spørsmålet om det er slik at det 

fra NVE og OEDs side kun er krav om at de som berøres negativt av vindkraftindustriutbyggingen skal 

følge regelverket i Norge, mens utbygger og norske myndigheter kan heve seg over det som følger av 

norsk rett? 

Slik Motvind Norge ser det, bygges det ulovlig. Dette er ennå ikke rettet opp.  

3. Utsatt frist er i strid med Stortingsvedtak av 19. juni.  
Motvind Norge viser her til Stortingets vedtak av den 19.06.2020. 

Vedtaket i Stortinget lyder:  

Vedtak 798 Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte 

vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det 

skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal 

forvaltningen stanse vedtaket.  

Vedtak 799 Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for 

idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon. 

Vedtak 798 om gjennomgang av regelverket 

Motvind Norge mener at alle vindkraftkonsesjoner som bygges nå mangler hjemmel i energiloven 

fordi de ikke kan forankres i et behov for forsyningssikkerhet, kraftbalanse, fornybardirektivet eller 

elsertifikatsamarbeidet med Sverige. Andre politiske mål er for lite konkrete til at de kan begrunne fri 

tilgang til areal i Norge for produksjon av kraft som ikke er nødvendig. Konsesjoner som utvikles eller 

ferdigstilles nå utvikles for videresalg og/eller bygges for ren overskuddsproduksjon, og ligger utenfor 

hjemmelen i energiloven. OED og NVE burde ha innført en stoppmekanisme når de ble klar over 

tidspunktet for oppfyllelsen av elsertifikatavtalen med Sverige, dvs. i 2017-2018. 
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Vedtak 799 om utsatt frist 

Vi merker oss at NVE har innvilget utsatt frist til Øyfjellet (Vesterfjellan) vindkraftverk i strid med 

Stortingets vedtak 799, selv om det for andre vindkraftverk er sendt avslag direkte. Videre finner NVE 

at fordelene er større enn ulempene av å produsere overskuddskraft på bekostning av reindriften i en 

periode som er fem år lenger enn først beregnet, selv om den kun var Vefsn kommune som svarte at 

de var for en slik forlengelse i høringsrunden. Det er altså få samfunnsmessige fordeler, bare én 

positiv høringsinstans og ingen vurdering av ulempene. Likevel gis utsatt frist uten videre.  

 

Fristforlengelse begrunnes med at utbyggingen har kommet langt 

Motvind Norge ser at NVE har lagt til grunn unntaket om at utbygger har kommet langt i arbeidet 

som hjemmel for forlengelse av fristen NVE og OED har hele tiden visst at vedtakene ikke var endelig 

fattet, og at utbyggingen har foregått på utbyggers egen risiko. De har dermed innført en ny standard 

i utbyggingssaker, med staten som garantist.  

Igjen ser vi at det gis fristforlengelse uten at andres rettigheter og interesser er vurdert.  

Anleggskonsesjonen skal være et uttrykk for en samfunnsøkonomisk vurdering men når ikke 

grunnlovsbeskyttede rettigheter engang vurderes, lar det seg hevde at det som vurderes er tilfeldig. 

Reindriftssamenes rett til kulturutøvelse er beskyttet av Konvensjonen om Sivile og politiske 

rettigheter (SPK) artikkel 27, som jf. menneskerettighetsloven § 2 nr. 3 gjelder som norsk lov, og som 

jf. menneskerettighetsloven § 3 går foran annen 

 

4. Anleggskonsesjonen: Ulempene for reindrifta er ikke vurdert  
For å kunne og en anleggskonsesjon skal det foreligge en samfunnsnyttevurdering i bunn, fordelene 

skal være større enn ulempene. I Øyfjellet-konsesjonen mangler en grunnleggende vurdering av 

ulempene vindkraftverket får for reindrifta, både som næring og som bærer av den samiske kulturen.  

I EUs taksonomi faller prosjekter som fortrenger annen bærekraftig virksomhet som for eksempel 

reindrift utenfor begrepet bærekraftig. Det fremstår som uklart for Motvind Norge hva som er de 

konkrete fordelene som overstiger ulempene for vindindustrianlegg i Øyfjellet. At produksjon av 

overskuddskraft kan fortrenge reindriften og medfølgende menneskerettighetsbrudd, overtredelse av 

dyrevelferdsloven og ekspropirasjonsvedtak virker ikke fullstendig gjennomvurdert.  

De svært alvorlige, inngripende og irreversible konsekvensene som et konsesjonsvedtak i et 

reindriftsområde kunne fått, ville som et minimum krevd en klar og tydelig hjemmel. Så vidt Motvind 

Norge kan se, er verken energiloven § 3-1 eller § 10-4 andre ledd hjemmel for å tilsidesette 

menneskerettighetene i SPK artikkel 27 jf. menneskerettighetsloven § 2 nr. 3 jf. § 3, jf. Grunnloven § 

92 og § 108, sett i sammenheng med § 112 og bestemmelsene i naturmangfoldloven. Dette kommer i 

tillegg til overtredelse av forbudet mot å stenge flyttleien, jf. reindriftsloven § 22, samt overtredelse 

av dyrevelferdsloven §§ 3, 14 og 37. 

Den samiske kulturen er beskyttet i internasjonalt og nasjonalt lovverk av en grunn. Det kan se ut 

som at hverken energimyndighetene, kommunen eller utbygger anerkjenner behovet for denne 

beskyttelsen.  

Regjeringen har ansvaret. Det følger av ILO konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i 

selvstendige stater om urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes 

plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet,hvor det fremgår i artikkel 2 nr. 1;  1. Regjeringene 

skal ha ansvaret for utvikling av, med deltakelse av vedkommende folk, samordnede og systematiske 

tiltak for å verne disse folks rettigheter og for å garantere at deres integritet blir respektert.  
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Det fremgår videre av samme artikkel nr. 2 bokstav b) at;  

2. Slike tiltak skal omfatte virkemidler for å: … b) fremme full virkeliggjøring av disse folks sosiale, 

økonomiske og kulturelle rettigheter med respekt for deres sosiale og kulturelle identitet, skikker og 

tradisjoner og for deres institusjoner.  

Motvind Norge viser til at bruken av begrepet «skal» tilsier at norske myndigheter er uten valgfrihet 

når det gjelder hvorvidt dette følges opp. 

I artikkel 3 fremgår rett til å nyte godt av menneskerettigheter, fravær av diskriminering og uten bruk 

av makt eller tvang som strider mot urfolks grunnleggende friheter og menneskerettigheter og 

rettighetene etter ILO-konvensjonen. 

Konvensjonen som Norge ratifiserte i 1990, la grunnlaget for reindriftsloven. 

Etter ILO-konvensjonen artikkel 13 – 14 jf. 15 nr. 1, skal urbefolkningens rett til å besitte landområder, 

og der utøve sin kultur, anerkjennes og respekteres. Som landområder omfattes territorier som 

dekker totalmiljøet i de områdene vedkommende folk lever i eller bruker på annen måte. Tillaterlse til 

bygging av vindkraftindustri i Vesterfjellan bidrar på ingen måte til ivaretagelsen av totalmiljøet i for 

reindrifta, og respekterer eller anerkjenner derfor ikke reindriftas behov for dette territoriet.  

De sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter gjenfinnes i Internasjonal konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, hvor det i artikkel 1 nr. 2 fremgår at; Ikke i noe tilfelle må 

et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag. Norge signerte FN-konvensjonen om økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen) i 1968 og ratifiserte den i 1972. Konvensjonen er 

inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven av 1999. 

Reindriftssamenes rettigheter ivaretas videre i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SPK) 

artikkel 27  jf. menneskerettighetsloven § 2 nr. 3 jf. § 3, jf. Grunnloven § 92 og  § 108. Det følger av 

artikkel 27 at; 

I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike 

minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen 

kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk. 

At reindriftssamenes kulturutøvelse og språk er uløselig knyttet til områdene med reindrift er ikke 

vurdert i samfunnsnyttevurderingen. At det er åpnet for å bygge vindkraft overalt i sørsamiske 

områder, er ikke et tema. Det finnes en tålegrense for hva kulturen og næringen tåler, og at dette er 

en så stor ulempe at det å unnlate å ta den med i samfunsnyttevurderingen, gjør begrunnelsen 

vilkårlig.  

I forbindelse med de historiske overgrepene mot den samiske urbefolkningen, vises det også til 

begrepet «kulturelt folkemord». Det handler om stadige inngrep som uten at det reguleres strengt 

kan innebære utslettelse. I vår sak er ikke inngrepene vurdert i denne konteksten. Svært alvorlige 

ulemper er altså utelatt i samfunnsnyttevurderingen.  

 

5. Om forlengelse av konsesjonsperioden. Hensynet til tap av kunnskapsoverføring 

mellom generasjonene er ikke vurdert.   
Det følger av naturmangfoldloven § 8 jf. § 1 med tilhørende forarbeider at den samiske kunnskapen 

skal vektlegges. I § 7 fremgår at prinsippene i § 8 - § 12  skal hensyntas i forvaltningens vurdering og 

fremgå av beslutningen. Motvind Norge kan ikke se at NVE har tatt dette med i vurderingen av 

forlengelsen.  

En forlengelse av konsesjonsperioden med 5 år gjør det enda vanskeligere med kunnskapsoverføring 

fra generasjon til generasjon. Det dreier seg om at overføringen av kunnskap fra en generasjon til den 
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neste går tapt, hvor det helt kritiske kalvings- og flyttleiområdet ulovlig blokkeres i strid med 

reindriftsloven § 22.  

 

6. Avtalen om avbøtende tiltak er i strid med lov. 
Den samiske urbefolkningen, i dette tilfellet reindriftssamene, er videre uten mulighet til å avtale seg 

ut av å bli diskriminert. Et pålegg om avtale som "avbøtende tiltak" i tidligere vedtak fra NVE, vil 

derfor ikke gyldig kunne gjøres gjeldende overfor reindriftssamene. Det følger av likestillings- og 

diskrimineringsloven § 4 jf. § 6, som er en kodifisering av ICERD-konvensjonen/Konvensjon om 

avskaffelse av alle former for rasediskriminering i norsk rett. Norge ratifiserte konvensjonen i 1970. 

Motvind Norge anfører at den diskriminering overfor reindriftssamene vindkraftindustriutbygging 

medfører er uforholdsmessig inngripende, og dermed er ulovlig jf. likestillings og diskrimineringsloven 

§ 9 første ledd bokstav c.  

 

7. Energimyndighetene styrer i strid med grunnleggende rettskildeprinsipper  
Siden det ikke fremgår hva som er grunnlaget for å gi energiloven forrang foran Grunnloven § 92, § 

108 og § 112, samt det som følger av menneskerettighetsloven m.m., stiller Motvind Norge spørsmål 

ved hva som ligger til grunn for slike avgjørelser som er gjort i saken om Øyfjellet, og om det er tatt 

utenforliggende hensyn.  

I den forbindelse kan det stilles spørsmål ved hvilken betydning det har at Arne Olsen som leder for 

seksjonen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler søknader om 

vindkraftkonsesjoner utviste så dårlig skjønn at han lot seg utnevne til «ridder av vindkrigarkorset 

med sverd og diamant», av tidligere leder for vindkraftindustriens interesseorganisasjon Norwea 

Øyvind Isachsen, Dette svekker tilliten til NVE som forvaltningsorgan ved at det det skaper tvil om 

disse forbindelsene påvirker evnen til å gjøre en uhildet vurdering. Det kan medføre at han og de 

underordnede som rapporterer til ham inhabile til å behandle enhver sak om vindkraftkonsesjoner jf. 

forvaltningsloven § 6. Det ville samtidig gjøre alle hans underordnede som rapporterer til ham 

inhabile til å behandle sakene hvis vedkommende ivaretar særlige interesser i vindkraftindustrien 

foran andre hensyn. Der hvor det har vært ytet tjenester eller gaver som kan gi forventning om 

gjentjenester, kan man raskt komme inn under tilfeller av korrupsjon.  

Tjenestemannen må selvsagt granskes. Hans siste uttalelser i Lillesandposten, om at utbygger ikke har 

søknadsplikt etter plan og bygningsloven om bruksendring, er direkte villedende overfor 

kommunene, og til fordel for vindkraftindustrien.  

Motvind Norge ber også om en redegjørelse for hva som er lagt til grunn for å fravike regelverket ved 

å gi energiloven forrang foran den norske Grunnloven med tilhørende regelverk om blant annet 

reindriften og menneskerettighetene.  

At NVE og OED ikke viser en forsvarlig rettskildeavveining mellom bestemmelser om 

menneskerettigheter, Grunnlovsbestemmelser og øvrig lovverk, er egnet til å svekke tilliten til 

avgjørelsen.  

8. Utbyggingen er i strid med plan- og bygningsloven 
Motvind Norge kan videre ikke se at det er søknad om bruksendring av flyttleien i samsvar med 

jordskiftelova § 5-3. Forbudet mot sperring av flyttleien kan heller ikke Landbruks- og 

matdepartementet som riktig myndighetsorgan for søknad om eventuelle endringer i flyttleien 

oppheve. Videre kan vi ikke se at det er søkt om eiendomsendring i samsvar med pbl § 20-1 plan- og 

bygningsloven § 20-1 bokstav m og plan- og bygningsloven § 21-2 sjette ledd jf. første ledd 

matrikkellova § 9 første ledd. Vi kan ikke se at Jillen-Njaarkes reinbeitedistrikt har signert, avgitt 
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fullmakt eller samtykke til søknad om eiendomsendring i kraft av å være rettighetshaver. Dette synes 

å være mangelfullt, og vi ber om en redegjørelse for om dette var på plass forut for vedtaket om 

utsatt frist og forlenget konsesjonsperiode. Anlegget er også av denne grunn ulovlig igangsatt, jf. 

plan- og bygningsloven § 20-2/ § 1-6. 

Motvind Norge viser til at det ifølge kongelig resolusjon 15. juni 2007 nr. 628 kun er Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) jf. forskrift om delegering av myndighet til LMD av 15.6.2007 nr. 628, som 

kan fatte vedtak om omlegging av flytteleien, jf. reindriftsloven § 22. 

Det følger av reindriftsloven § 22 at reindriftsleien ikke kan stenges. Overtredelse av reindriftsloven 

kan medføre sanksjoner og tvangstiltak etter reindriftslovens kapittel 11. 

9. Offentlige myndigheters håndtering av saken 
Motvind Norge vurderer norske myndigheters håndtering av saken til å bære preg av usaklig 

forskjellsbehandling, og uforsvarlig saksbehandling. Myndighetene har nærmest ignorert og unnlatt å 

behandle klager og henvendelser fra motstandere og berørte av prosjektet, og samtidig 

imøtekommet alle anmodninger fra utbygger raskt.  

Videre har både NVE og OED konsekvent tolket føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 

omvendt, ved at det var fritt fram for å ødelegge habitater og økosystemer dersom det ikke kunne 

dokumenteres at dette var til skade.  

Videre har det at vindkraftindustriutbygger nærmest har fått fullføre prosjektet uten at saken var 

ferdig behandlet, gitt inntrykk av at det ikke har vært noen reell saksbehandling og at resultatet var 

gitt på forhånd. Motvind Norge anser dette som uforsvarlig, ut fra de naturverdiene og 

urfolkområdene som står i fare for å gå tapt. Ut fra de forvaltningsmessige manglene ved vedtakene i 

saken, anser vi dette alene for å være ugyldighetsgrunn. Det kommer i tillegg til de andre anførslene 

som er nevnt i saken.  Dette er ikke reparert i den nye anleggskonsesjonen. 

Det er interessant at søknaden går på nettopp å få utsatt frist og forlenget konsesjonsperiode. For 

reindriftssamene har nettopp overkjøringen av deres rett til å få nok tid til og bevaring av området 

der de kan få flyttet reinsdyrene og drive reindrift, legitimert oppfyllelsen av vilkårene for utsatt frist 

og forlengelse av konsesjonsperiode. Motvind Norge vil gå så langt som å si at det dreier seg om det 

Erik Magnus Boe i Forsvarlig forvaltning 2018 på side 91 omtaler som uforsvarlig myndighetsutøvelse, 

tidligere kalt myndighetsmisbruk. Manglende ivaretagelse av reindriftsamenes interesser i saken og 

manglende oppfølging av det etter vårt syn jf. avtaleloven § 29 jf. likestillings- og diskrimineringsloven 

§ 4 og § 6 ugyldige konsesjonsvilkåret om å inngå avtale med samene, har medført store 

konsekvenser for reindriftssamene. Reindriftssamen er som følge av manglende saksbehandling av 

klagene i saken om manglende berostilling av saken til konsesjonen kom i orden, påført 

uforholdsmessig store saksomkostninger ved tingretten og lagmannsretten, som overstiger to 

millioner kroner. Utbygger på sin side har fått hjelp til å oppfylle vilkårene om utsatt frist og forlenget 

konsesjonsperiode ved å gjennomføre byggingen uten å ha konsesjonen i orden og før saken er 

rettskraftig avgjort, gjennom tett og rask oppfølging fra NVE og OED hele veien. Ved deretter å gi 

utsatt frist samt å forlenge konsesjonsperioden reparerer på en måte NVE og OED sin manglende 

oppfølging overfor reindriftsamene som blir så sterkt berørt av utbyggingen at de mister områdene 

som gir grunnlag for reindriftens eksistens og dermed også for utøvelsen av deres kultur og språk og 

overføringen av dette til framtidige generasjoner. I Fosen saken hvor utbyggingen har kommet lenger 

enn for Øyfjellet, og hvor reindriftssamene ble bedt om å velge hvilket beite de kunne unnvære slik at 

de kan miste vinterbeite, ser vi allerede at driften lider under at reindriftssamene ikke makter å gi 

dyrene tilstrekkelig fôr. Tilstrekkelig beite og muligheten til å flytte dyrene mellom disse er helt kritisk 

for gjennomførbarheten til den særdeles bærekraftige reindriften. Reindriften har ingen områder å 

file:///C:/Users/a-mb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3701EJ0D/plan-%20og%20bygningsloven%20§%2020-2
file:///C:/Users/a-mb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3701EJ0D/§%201-6
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Roaming/Microsoft/Word/forskrift%20om%20delegering%20av%20myndighet%20til%20LMD%20av%2015.6.2007%20nr.%20628
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Roaming/Microsoft/Word/reindriftsloven%20§%2022
file:///C:/Users/Bruker/AppData/Roaming/Microsoft/Word/reindriftsloven%20§%2022
file:///C:/Users/Bruker/Documents/reindriftslovens%20kapittel%2011
file:///C:/Users/a-mb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3701EJ0D/naturmangfoldloven%20§%209
file:///C:/Users/a-mb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3701EJ0D/avtaleloven%20§%2029
file:///C:/Users/a-mb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3701EJ0D/§%204
file:///C:/Users/a-mb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3701EJ0D/§%206


 

7 

miste ved at dyrene trenger både sommer-, vinterbeite og flyttleiene i mellom disse for å overleve.  

Motvind Norge ser at den praksisen NVE og OED legger opp til ved å gi hele eller deler av områdene 

til vindkraftindustrien, medfører å tvinge reindriftssamene over på husdyrhold. Det får til konsekvens 

at reindriftssamene minster muligheten til å utøve sin kultur, herunder også bruken av sitt språk. I 

følge E M Boes bok Forsvarlig forvaltning på side 93 følger at; «Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen, EMD, har i dom etter dom slått fast at myndighetsinngrep er i strid 

med menneskerettighetene såfremt tiltaket er uforholdsmessig inngripende.» 

Høyesterett har i flere saker, som Fusa dommen og Malvik dommene (Rt. 1990 s. 360 og Rt. 1993 s. 

811) fastslått at man bør kunne forutsette en minstestandard som forvaltningen ikke kan gå under. En 

slik minstestandard bør være at det er et fravær av urimelig forskjellsbehandling, noe som synes 

svært framtredende her. I tillegg bør det kunne forventes en forsvarlig saksbehandling. Det er ikke 

Motvind Norges oppgave å komme fram med hvilke opplysninger som ligger til grunn for denne 

forskjellsbehandlingen mellom utbygger, og reindriftssamene som har rett på områdene hvor 

vindkraftindustriutbyggingen er planlagt. NVE/OED bør kunne redegjøre for lovmessigheten av 

konsesjonene. Det bør også være en minstestandard at kollisjonsprinsippene i rettskildelæren følges i 

vurderingen av saken, og særlig når de står uttrykkelig i loven slik som i menneskerettsloven § 3.  

Videre må det kunne kreves dokumentasjon på lovmessighet. I Rt. 1981 s. 745 Isene dommen fikk en 

bonde avslag på konsesjon til å drive med sau på et jordstykke han hadde brukt i lang tid og skulle 

overta fra en nabo, fordi en annen nabo ønsket forkjøpsrett for å drive moderne rasjonelt 

familiebruk. Så Isene måtte legge ned driften og flytte til byen. Høyesterett uttalte på side 748; Når 

det gjelder et vedtak så inngripende som det foreliggende, skjerpes kravene til begrunnelsen. Det må 

fremgå at vedtaket er truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn. Ikke minst må dette gjelde når 

resultatet av vedtaket umiddelbart fremtrer som så lite rimelig som tilfellet er her. 

Motvind Norge viser til at resultatet i denne saken kan ha visse likhetstrekk med Isene saken, bare i et 

mye større omfang. Det er her ikke åpenbart for Motvind Norge hva som er hjemmelen for å la 

energiloven § 3-1 og § 10-4 gå foran både Grunnloven § 108 jf. § 92, samt ILO konvensjonen nr. 169, 

menneskerettighetsloven og forbudet i reindriftsloven § 22 mot å sperre flyttleien. 

Høyesterett viser videre til i dommen at måten å tolke loven på var lite overbevisende og at 

forvaltningsskjønnet sto en del tilbake å ønske; I denne sak etterlater departementets avgjørelse tvil 

om alle relevante forhold har vært overveiet, selv om de har vært kjent … Disse mangler ved 

begrunnelsen kan tyde på en svikt i selve begrunnelsen. Det var altså tvil om hvorvidt skjønnet var 

blitt rettslig holdbart, og manglene kan tyde på avgjørelsessvikt. Retten tvilte på om vedtaket var 

lovmessig, og mente at ved et så inngripende vedtak får det bli opp til forvaltningens sak om å 

overbevise retten om at; faktum og loven er bedømt korrekt, loven er anvendt riktig og skjønnet er 

saklig og forsvarlig. Det er altså forvaltningen, dvs. NVE og OED som har bevisbyrden for 

konsesjonsvedtakenes lovmessighet. 

Motvind Norge ber på denne bakgrunn om at vedtaket om utsatt frist, forlenget konsesjonsperiode 

og oppdatert anleggskonsesjon kjennes ugyldig.  

 

Med hilsen 

 

Evind Salen                   Anne Baardvik 

styreleder                       daglig leder 
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