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HASTER! Klage med begjæring om oppsettende virkning samt krav om ny
saksbehandling overføres til et Settedirektorat.
Begjæring om oppsettende virkning etter fv. § 42 for NVEs vedtak av 5/4-2019
i konsesjonssak Sørmarkfjellet vindkraftverk, MTA/detaljplan sak
200401015;200802039;201307848, Anleggskonsesjon 20190377-10, samt 201307848-38
132 kV nettilknytning – Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan
Del 1, Habilitet (se under) i denne begjæring om oppsettende virkning etter fv. § 42 gjelder også
samtidig for NVEs vedtak av 28/3-2019 i konsesjonssak Frøya vindkraftverk, MTA/detaljplan sak
200201726;200702919;201841219. Ref. vår tidligere klage til OED v/Olje- og energiminister KjellBørge Freiberg av 31/3-2019 med kopi til Klima- og Miljødepartementet v/Klima- og miljøminister Ola
Elvestuen. Dette begrunnes med at det er samme selskap, TrønderEnergi AS som er tiltakshaver ved
begge anleggene, samt at det er sammenfallende habilitetsforhold i begge konsesjonssakene.
Bakgrunn for vår begjæring og krav om hurtig og fremskyndet saksbehandling er at tiltakshaver,
Trønderenergi AS også ved dette mottak av Anleggskonsesjon og MTA i Sørmarkfjellet vindkraftverk
har varslet umiddelbar oppstart av anleggsvirksomheten, slik de også varslet i saken Frøya
vindkraftverk. Med begrunnelse i dette begjæres oppsettende virkning av vedtaket, jfr.
Forvaltningsloven § 42, slik at tiltakshaver ikke kan starte bygging etter dette vedtaket før endelig
klagebehandling er gjennomført.
Trønderenergi velger notorisk og kategorisk å overse klagefristen som gjelder for begge sakene. I begge
sakene krever en fremskyndet anleggstart omfattende og irreversible naturinngrep som ikke senere vil
kunne tilbakeføres eller avbøtes om tiltaket er etablert.
Ettersom viktige naturverdier av nasjonal, og internasjonal betydning blir berørt av tiltaket og av viktige
punkt i den angjeldende MTA/Detaljplan, tilstiles også kopi til Klima- og miljødepartementet ved
Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen, samt Stortinget v/kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Denne klagen omfatter følgende punkt:
Del 1 – Habilitet og krav om ny saksbehandling i Settedirektorat
Del 2 – Viktige naturverdier i umiddelbar fare ved anleggsstart
Del 3 – Viktige naturverdier og mangelfulle utredninger og faktagrunnlag

Del 1 – Habilitet og krav om ny saksbehandling i Settedirektorat
Grunnet for tette forbindelser mellom ledelsen i NVEs konsesjonsavdeling og ledelsen hos tiltakshaver
TrønderEnergi AS krever Norges Miljøvernforbund at godkjenninger or Anleggskonsesjon og MTA
trekkes og blir gjenstand for ny saksbehandling i et Settedirektorat. Mest nærliggende er at
Miljødirektoratet oppnevnes til Settedirektorat i samtlige konsesjonssaker som involverer
TrønderEnergi AS.
Tormod Eggan var tidligere mangeårig seksjonssjef i konsesjonsavdelingen i NVE (ansatt i 1997),
og også direkte involvert i saksbehandlingen av Sørmarkfjellet vindpark i Trøndelag. Den 14/112012 gikk han direkte over i ny jobb som energidirektør i TrønderEnergi AS der han nå fikk
ansvaret for de samme konsesjoner han selv har satt som saksbehandler og seksjonssjef for. Han
har nå stillingen Prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter vind, Trønderenergi AS.
https://tronderenergi.no/om-tronderenergi/organisasjon
https://tronderenergi.no/aktuelt/tormod-eggan-ny-energidirektor-i-tronderenergi

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200401015/1070259

Tormod Eggan har samtidig også vært oppført som kontaktperson for NVE i de konsesjonsgitte
vindkraftverkene Storheia (Åfjord og Bjugn kommuner), Kvenndalsfjellet (Åfjord kommune),
Roan (Roan kommune) og Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger kommuner).

NVEs Faktaark nr. 2-2010 http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2010/faktaark2010_02.pdf
Tormod Eggan har med andre ord et langvarig arbeidsforhold i ledelsen i NVEs konsesjonsavdeling og
det er derfor rimelig grunn til å stille spørsmål med om NVE i konsesjonsbehandlingen av saker der
Trønderenergi AS har stått på andre siden av bordet som tiltakshaver har vært gjenstand for en upartisk
og uhildet behandling. Norges Miljøvernforbund har ingen tillit til at dette så er tilfelle og retter
med dette samtidig stor kritikk til NVEs behandling i denne og andre saker, der TrønderEnergi
AS inngår som tiltakshaver. Med så lang fartstid og kollegiale relasjoner i ledelsen i
konsesjonsavdelingen i NVE, vil det lett kunne danne seg uheldige bindinger som senere også kan
grense til kammeraderi. Her burde åpenbart flere varsellamper gått på hos Vassdrags- og
energidirektøren og andre sentralt i ledelsen. Dette er meget kritikkverdig og uheldig for tilliten til en
viktig og sentral myndighetsinstitusjon, og kan derfor samtidig også bidra til å svekke allmenhetens tillit
til systemet og til en upartisk og uhildet myndighetsutøvelse.
Som en tilleggsopplysning kan vi også nevne Tord Lien. I 2012 la TrønderEnergi AS ut en
pressemelding om at Tord Lien skulle bli direktør for samfunn og informasjon hos TrønderEnergi AS
etter endt stortingsperiode i 2013. https://tronderenergi.no/aktuelt/tord-lien-ny-direktor-i-konsernet
Like etter at han begynner i jobben blir han Olje og energi-minister. Han blir da vurdert inhabil i alle
saker som angår TrønderEnergi AS, i minst 6 måneder.
https://tronderenergi.no/aktuelt/tord-lien-ny-direktor-i-konsernet
I 2016 godkjenner Olje og energi-departementet, hvor Tord Lien er øverst leder, utvidelsen av
anleggsområdet til Sørmarkfjellet vindkraftverk, eid av Sarepta energi, hvor TrønderEnergi og NTE eier
50% hver. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tillatelse-til-planendringer-av-sormarkfjelletvindkraftverk/id2512429/ Nå som sjef for NHO Trøndelag, går Tord Lien ut og roser denne
investeringsbeslutningen opp i skyene.
https://www.mynewsdesk.com/no/tronderenergi/pressreleases/milliardinvestering-i-ny-vindkraft-itroendelag-2819698

Del 2 – Viktige naturverdier i umiddelbar fare ved anleggsstart
Gitt TrønderEnergi AS sin varslede umiddelbare anleggstart er det viktig å få en hurtig stans av tiltaket.
Anleggstart omfatter endret trase inn til anleggsområdet, og det er her mange viktige og verdifulle
naturverdier som vil stå i fare, herunder lokalitet for rødlisteart gullprikklav som nå blir direkte berørt
av ny trase, der den nå vil bli liggende direkte i veilinjen. Det er også flere uheldige naturmessige
konsekvenser av dette, innbefattet omfattende og irreversible naturinngrep som ikke senere vil kunne
tilbakeføres eller avbøtes om tiltaket er etablert. Tiltakshaver har varslet at de bl.a vil starte rydding av
traseen med skogsmaskiner, noe som er en direkte trussel for de naturverdier som er omfattet av
trasevalget. Ved denne varslede umiddelbare anleggstart vil tiltakshaver gjøre ubotelig skade på
naturverdier i dette området før klagefristen for trasevalg er gått ut, og med bakgrunn i dette er det av
høyeste prioritet å gi alle gitte godkjenninger oppsettende virkning, jfr. Forvaltningsloven § 42, slik at
tiltakshaver ikke kan starte bygging etter dette vedtaket før endelig klagebehandling er gjennomført.
Grunnet kort tid etter godkjenning, samt gitt tiltakshavers varslede umiddelbare oppstart forbeholder
Norges Miljøvernforbund seg retten til å komme med mer utfyllende opplysninger i en senere
oppfølging av denne klagen.

Del 3 – Viktige naturverdier og mangelfulle utredninger og faktagrunnlag
Det er også vesentlige mangler i underliggende utredning og faktagrunnlag. At området har stor
nasjonal verdi kommer klart og tydelig frem i Miljødirektoratets vurdering 5/5-2015:
 Planendringen berører Drageid friluftslivsområde som ble statlig sikret i 1979.
Miljøforvaltningen er negative til at areal i et statlig sikret friluftsområde omdisponeres til
andre formål enn friluftsområde for allmennheten. All forvaltning av sikrede områder skal
vurderes i lys av at området er sikret for allmennhetens friluftsliv, og dette er i seg selv en god
nok grunn til ikke å akseptere noen annen bruk av området. I unntakstilfeller kan en
omdisponering av areal skje, for eksempel ved tungtveiende samfunnstjenlige/allmennyttige
hensyn, mindre arronderingsmessige hensyn, eller dersom omdisponering bedrer forholdene for
allmennhetens friluftsliv. Skal tiltaket vare i 10 år eller mer må det innhentes samtykke fra
Miljødirektoratet, altså vil en omdisponering av Drageid friluftslivsområde til vindkraft kreve et
samtykke fra Miljødirektoratet.
 Miljødirektoratet skriver at planendringene vil medføre større negativ belastning på friluftslivet
både innenfor og utenfor det statlig sikrede friluftsområdet. Friluftslivsopplevelsen vil påvirkes
ved at naturopplevelsen blir berørt og at støybelastningen øker. Større deler av Drageid
friluftslivsområde vil få en støybelastning på over 40 Lden dB.
 Endringsforslaget medfører at de visuelle virkningene blir større. Vindkraftverket vil bli synlig
fra Drageid leirskole.
 På bakgrunn av tiltakets konflikt med nasjonale miljømål ga Riksantikvaren og Direktoratet for
naturforvaltning prosjektet konfliktgrad D i den tematiske konfliktvurderingen i 2011.
 Miljødirektoratet legger til grunn av tiltakets konfliktgrad i forhold til nasjonale miljømål øker
for endringsforslaget som omsøkes. Særlig gjelder dette det statlig sikrede friluftslivsområdet.
Planendringen medfører at konfliktgraden øker til D-E.
Det er samtidig verd å merke seg at området Sørmarkfjellet ligger utenfor de 13 områdene NVE har
valgt ut i nasjonal Plan for Vindkraft som ble lansert 1. april i år.

Konklusjon
Norges Miljøvernforbund ser med uro på hvor uryddig og uhildet saksbehandlingen NVE fremstår i
denne og lignende saker. Dette bidrar ikke på noen som helst måte til å inngi tillit til offentlige
myndigheters uavhengighet og ivaretakelse av fellesskapets interesser. Denne tilliten har på bakgrunn
av de ovenfor nevnte forhold fått et alvorlig skudd for baugen og kan samtidig også svekke almenhetens
tillit til en prosess som i aller høyeste grad er konfliktfylt med sine omfattende og irreversible inngrep i
natur og lokalsamfunn. Allemannsretten har gjennom mange år vært en bærebjelke for å sikre
allmenhetens rettigheter til å ferdes i naturen. Dagens store og omfattende naturinngrep i form av
vindenergi representerer en forvandling av tidligere store og majestetiske naturområder til rene
industriområder med istykkersprengte fjellknauser, oppgravde og igjenfylte CO2 lagrende myrer, og
enorme nettverk med anleggsveier og store vegfyllinger. Det er gjennomsnittlig 800 meter anleggsvei
pr. vindturbin. Alt dette i tillegg bare for en kort 25 års konsesjonsperiode, før anleggene siden skal
demonteres og landskapet tilbakeføres. Dette er i seg selv en umulighet. Med så omfattende og
irreversible inngrep så vil disse aldri kunne tilbakeføres eller avbøtes. Det som er ødelagt er ødelagt, og
de enorme sporene i landskapet vil ligge der helt frem til neste istid.
Det er også på merke seg at store deler av Trøndelag allerede enten er utbygd eller gitt konsesjon for
videre utbygging. I tillegg blir de gjenværende urørte områdene liggende mellom gitte konsesjoner og
anlegg blandt de 13 nye områdene NVE har lagt inn i sin Samlet Plan for vindkraft. Samlet belastning
for Trøndelag er med dagens konsesjoner allerede for høy for naturens bæreevne og også i strid med
målene i Naturmangfoldsloven og vi risikerer samtidig å bryte forpliktelsene våre i forhold til
Bernkonvensjonen, Bonnkonvensjonen, samt Den Europeiske Landskapskonvensjonen. Videre vil
sviktende og mangelfulle utredninger gi et svakt og ufullstendig beslutningsgrunnlag som vil være i
strid med Århuskonvensjonens §8. http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:702624/FULLTEXT01.pdf
Se også til ny kunnskap og erfaringer fra andre nærliggende anlegg og samlet belastning i regionen.
Ulempene er betydelig større enn fordelene.
Dette innebærer så graverende spørsmål rundt habilitetsforhold og også saksbehandlingsfeil at
NVEs vedtak i saken må gis oppsettende virkning og utredes på nytt i et Settedirektorat.
Mest nærliggende, gitt områdets naturverdier, vil være å utnevne Miljødirektoratet til Settedirektorat i
samtlige konsesjonssaker som involverer TrønderEnergi AS.
Grunnet kort tid etter godkjenning, samt gitt tiltakshavers varslede umiddelbare oppstart forbeholder
Norges Miljøvernforbund seg retten til å komme med mer utfyllende opplysninger i en senere
oppfølging av denne klagen.
Med miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund

_______________________
Kurt Willy Oddekalv - Leder

_______________________
Arnfinn Nilsen - Saksbehandler

