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Fosen-saken er toppen av et enormt isfjell av lovbrudd i 

vindkraftsakene.  
 

Motvind Norge med åpent brev til regjeringen: Det er mange vindkraftverk som er bygget uten at 

loven er overholdt. Vindkraftverkene på Fosen er bare to av dem. Energimyndighetene har tolket 

loven feil, og dette er forsterket av politisk press og økonomiske interesser.  

Motvind Norge krever nå at Regjeringen setter i gang uavhengig gransking av vindkraftsaken.  

 

Manglende sammenheng i lovverket 

Motvind Norge skriver i sitt brev til regjeringen at det er manglende sammenheng i lovverket som er 

hovedårsaken til menneskerettighetsbruddet på Fosen. Det er praktisert unntak fra plan og 

bygningsloven som ikke er lovlige. Dette er forsterket av politisk og økonomisk press på å øke 

utbyggingen av fornybar energi. 

Energimyndighetene har forvaltet loven feil. Det har ført til at kommunene ikke har utført sin 

sedvanlige utsjekking av lovverk og rettigheter (samordningsplikten). Det finnes veldig mange 

eksempler på lovbrudd, og alle har gått utover naboer eller rettighetshavere, som på Fosen. Den 

tilfeldige saksbehandlingen er en sterk indikator på at mange flere vindkraftverk har ugyldig 

konsesjon.  

Det har ført til at store deler av arealene er utbygget uten tilstrekkelig rettsgrunnlag. Kilometer på 

kilometer med veg er bygget uten søknad om byggetillatelse. Store terrenginngrep utenfor 

konsesjonsområdet er utført uten søknad om dette. Det er tilfeller hvor kommunen ikke har sjekket 

ut hvem som har rettigheter i arealet som overdras. Vi vet også at det er gitt automatisk tillatelse til å 

overdra eiendommer med tvang, uten vurdering etter riktig lov.  

Sterke økonomiske drivere og politisk press 

Det er kjent at det er sterke økonomiske drivere inn i utbygging av vindkraft. For deler av denne 

bransjen er ingenting bedre enn uklart lovverk og uklar myndighetsfordeling, og styrende politikere 

som vil ha mye mer, veldig raskt.  

Storheia vindkraftverk ble opprinnelig avslått fordi Statkraft ikke anbefalte utbygging. I 2015 skjedde 

det såkalte «Halleluja-møtet»1 med noen av Trøndelags ledende politikere, inkludert daværende olje- 

og energiminister Tord Lien. Anne Lindmo var konfransier. Meningen var å påvirke Tord Lien til 

likevel å gi konsesjon til Storheia. Det lyktes de med, og sånn kunne menneskerettighetsbruddet 

gjennomføres.  

Ifølge Tax Justice Network eies 42 % av vindkraftverkene fra skatteparadis, og det er vanskelig å gå 

opp eierforholdene. Økokrim sier i sin trusselvurdering for 2022 at det er mer enn 90 % sannsynlighet 

for at det foregår kriminalitet i forbindelse med anbud og støtteordninger for utbygging av fornybar 

energi.  

 
1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223094443206891&id=1155555658 



Lovbrudd skaper rettsikkerhetsbrudd for befolkningen. Naturen omgjøres til investeringsobjekter. 

Regjeringen kan ikke fortsette å utsette befolkningen for rettsikkerhetsbrudd lik det som skjedde 

med reindriftsnæringen på Fosen.  

 

Les brevet her: https://motvind.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-05-Motvind-Norge-

Apent-brev-til-regjeringen.pdf  

Se notat som utdyper: https://motvind.org/wp-content/uploads/2023/03/NOTAT_Motvind-Norge_-

Hvordan-Fosen-saken-kunne-skje.pdf  

Se kort animasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=PnkA0JZmlyk&t=8s   

Se presentasjon her: https://motvind.org/om-gronne-lovbrudd-pa-arendalsuka/  

Se omtale av Hallelujamøtet her: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223094443206891&id=1155555658  

Se mer her: https://motvind.org/etter-fosen-aksjonen-apent-brev-til-regjeringen-om-lovbrudd   
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