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Anmeldelse 

Norges Miljøvernforbund  anmelder herved Austri Vind ved Styreleder  
Thor Svegården og ordfører i Våler i Solør kommune Lise Berger 
Svenkerud  for grov Miljøkriminalitet etter Straffelovens § 240 for med 
forsett uten tillatelse og hjemmel etter norsk lov å begå grov 
ødeleggelse av norsk natur i Finnskogen og på Kjølberget.
Det anføres også Naturmangfoldlovens bestemmelser.

Bakgrunn 
Norges Miljøvernforbund anser de anmeldte lederne i  Austri Vind og i Våler 
kommune derfor som en direkte fare for natur og miljøinteressene i nevnte 
områder og ber derfor politimyndighetene lokalt om umiddelbart ta dem inn til 
avhør snarest.



Norges Miljøvernforbund(NMF) har våren 2019 satt seg inn i situasjonen vedrørende 
etablering av vindturbinpark i Kjølberget/Finnskogen området. Området er nå på feilaktig 
grunnlag gjenstand for anleggsarbeid uten at det finnes hjemmel for dette. 

Utbygger var gitt en dispensasjon som utløp 11 mai 2019. Innenfor denne datoen var 
utbygger pliktig å igangsette arbeid. Av lovens bokstav og forarbeider kreves det relativt 
omfattende arbeid. NMF har siden april befart området og kan konstatere at det frem mot 
17 mai ikke var utført eller registrert aktivitet som kan falle inn under definisjonen 
omfattende arbeid.

NMF er av den oppfatning at Våler kommune nå legger opp til fremtidig brudd på de 
nevnte lovhjemler ved på en uholdbar måte,uten juridisk ryggdekning, å legge til rette for 
bygging i dette området.

NMF mener det må være mulig bruke forsett kategorien på denne saken da de nevnte 
personene er meget godt informert fra innbyggerne via ulike kilder 
(leserinnlegg,redaksjonell dekning mm) over flere måneder og at det ikke finnes noen 
unnskyldning den dagen eventuell skade er skjedd. NMF er og kjent med bevisst 
uaksomhet kategorien men mener den informasjon som er til flytt kommunen og utbygger 
hittil skal virke skjerpende i en etterforskning etter ordlyden i Straffeloven.

Straffelovens § 240 sier følgende;

Med fengsel inntil 15 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt

a)
forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller 
trues av slik skade, eller

b)
lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge 
som nevnt i bokstav a.

NMF mener at Straffelovens paragraf 240 skal brukes analogt på det som nå ser ut til å 
utspille seg i området Kjølberget/Finnskogen.
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