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Begjæring om midlertidig forføyning for å stanse arbeider i Kjølberget

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber Tingretten nedlegge en midlertidig 
forføyning da 

1 . Innlandet Politidistrikt  ikke gjør jobben sin og dermed er anmeldt for
slett utførelse av sitt arbeid i sak om ulovlige inngrep i naturen i 
området Kjølberget i Finnskogen og brudd på;

1. Intensjonene i straffeprosessloven herunder kap 18   
2 .Politiinstruksens § 2-2.

2. Utbygger  Austri Vind ved daglig leder ikke gir signaler om å  stanse 
arbeidet tross at kommunen signaliserer dette.



Austri Vind ved Styreleder Thor Svegården og ordfører i Våler i Solør kommune Lise 
Berger Svenkerud ble 19 mai 2019 anmeldt  for grov Miljøkriminalitet etter Straffelovens § 
240 for med forsett uten tillatelse og hjemmel etter norsk lov å begå og legge til rette for 
grov ødeleggelse av norsk natur i Finnskogen og på Kjølberget.
Det ble anført også Naturmangfoldlovens bestemmelser.

I skrivende stund den 22 mai 2019  er det ikke fra politiet i innlandet etter det NMF 
erfarer gjort avhør av involverte parter i saken eller gjort spesielt aktive skritt for å 
stanse arbeidene på Kjølberget. NMF tar forbehold om forhold vi ikke er kjent med.

Vi vedlegger anmeldelsen vår av 19 mai  samt brev fra Våler kommune til Austri av 21 mai
2019.

Politiets handlingslammelse

Det har i døgnet etter anmeldelsen ble levert dvs fra 19-20 mai vært utstrakt kontakt 
mellom NMF sine folk og politiet på Innlandet. Denne kontakten har bestått både i mail 
korrespondanse og telefonsamtaler. Kontakten har ikke slik vi ser det medført en aktivitet 
som skulle tilsi at vedkommende personer i politiet enten har skjønt alvoret i saken eller 
har gjort de rette vurderingene. Det bør være kjent for politiet at det er strid rundt 
byggingen av vindturbiner på Kjølberget etter de presseoppslag som har vært i lokalpresse
og i NRK siste uker og måneder. Siste korrespondanse med politiinspektør Richard Røed 
er som følger

SV: Avhør av Ordfører Svenkerud og Utbygger Austri vind ved styreleder

RR
Richard Røed <richard.roed@politiet.no>

 

 

I går, 12:43

Jan Hugo Holten

Innboks
Hei
 

Politiet vil undersøke litt rundt saken/anmeldelsen før en foretar seg noe politiært og/ eller om 
formell etterforskning skal iverksettes. Når dette finner sted er for tidlig å si noe om.

Dette til deres orientering.

Mvh
 

 

Richard Røed
Politiinspektør

Innlandet politidistrikt

Leder for avsnitt for økonomi og miljø
Telefon: 480 777 88 
E-post:richard.roed@politiet.no
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Fra: Jan Hugo Holten [mailto:jan.hugo@nmf.no] 

Sendt: 21. mai 2019 12:31
Til: Richard Røed
Emne: Avhør av Ordfører Svenkerud og Utbygger Austri vind ved styreleder
 

Viser til kontakt mandag 20 mai..
 

1.I kommunestyremøte igår ble sak utsatt pga for sent utsatt
 

2.Derfor fortsetter ulovlig* arbeid!
 

(* møtet igår var et "stans arbeidet" møte ihht rådmanns innstilling om at frist for 
igangsettelse var ute den 11 mai og at det arbeid som hittil var observert av lokale 
myndigheter den 15 mai ikke oppfylte krav til omfattende arbeid,
 

derfor falt tillatelse til Austri bort den 11 og alt arbeid etter er da søknadspliktig)
 

3.NMF forventer at dere innkaller nevnte parter til avhør snarest.
 

4.Naturskade i strid med loven skjer inntil arbeid er  stanset.
5. Skulle dere ikke ha nødvendig kompeanse på miljøkrim så må sak overføres annet 
distrikt.
 

Det er i såfall uheldig for saken.
 

NMF ved u.t. forventer ekspedering uten opphold.
 

For å ivareta natur og miljø i området må NMF vurdere ta saken videre med 
Statsadvokaten for disstriktet om politidistriktet ikke tar tak i saken nå.
 

 

Med vennlig hilsen/kind regards
Norges Miljøvernforbund(NMF), Østlandskontoret
Jan-Hugo Holten, Ansvarlig Maritime/Marine & Industri 
Regionsansvarlig Østlandet
Kontor/Besøksadr; Bråtengata 22,1515 Moss
Mobil/Cell; 0047 47832285
mail, jan.hugo@nmf.no

Du videresendte denne meldingen 21.05.2019 12:48.



Arbeidet må stanses idag – med politiets innsats - subsidiært tingrettens innsats

Det forventes idag at aktive skritt gjøres fra Politiet sin side. Det er da snakk om avhør av 
involverte parter og befaring i området med det som formål å stanse arbeidet som skjer 
inntil videre i påvente av avklaring. Det er her viktig å notere seg at kommunen ved 
rådmann er av den oppfatning at det arbeid som skjer nå ikke har tillatelse. Her er 
rådmamnnen på linje med NMF.  Det er også viktig å understreke at kommunen som lokal 
myndighet på plan er en sentral aktør i denne saken.

NMF er dessverre ikke overbevist om at Politiet vil gripe inn og ber derfor 
Tingretten nedlegge en midlertidig forføyning idag før kl 1200. 

Begjæring om midlertidig forføyning for å stanse arbeider i Kjølberget

Norges Miljøvernforbund(NMF) ber Tingretten nedlegge en midlertidig forføyning da
Innlandet Politidistrikt  ikke gjør jobben sin og dermed er anmeldt for slett utførelse 
av sitt arbeid i sak om ulovlige inngrep i naturen i området Kjølberget i Finnskogen 
og brudd på;

1. Intensjonene i straffeprosessloven herunder kap 18   
2 .Politiinstruksens § 2-2.

og da  utbygger  Austri Vind ved daglig leder ikke gir signaler om å stanse arbeidet 
tross at kommunen signaliserer dette.

For
Norges Miljøvernforbund 

                                       
Kurt W. Oddekalv 
Leder                                                            
                                                    

Jan-Hugo Holten
Regionansvarlig Østlandet og ansvarlig Industrisaker


