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DOM  

 

Saken gjelder gyldigheten til anleggskonsesjon gitt til bygging og drift av vindkraftverk på 

Haramsøy 

 

1. Framstilling av saken 

 

Sakens parter er organisasjonen Nei Til Vindkraftverk på Haramsøy (NTVH) som har 

fremsatt søksmål mot Staten ved Olje- og energidepartementet og Haram Kraft AS (Haram 

Kraft). 

 

Haram Kraft AS fremmet i november 2004 søknad om konsesjon for å bygge og drive et 

vindkraftverk på Haramsøy i daværende Haram kommune (nå Ålesund kommune). 

Søknaden omfattet utbygging av inntil 33 vindturbiner på Haramsfjellet og Flemsfjellet 

med en samlet installert effekt inntil 66 MW. Det ble innhentet uttalelser til søknaden 

gjennom høringsrunder og møter med lokale og regionale myndigheter. Det ble også 

gjennomført folkemøter i lokalmiljøet og bedt om tilleggsutredning for justert utbygging.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte anleggskonsesjon til anlegget den 24. 

juni 2008. Konsesjon ble gitt med en varighet for drift av anlegget i 25 år regnet fra det 

tidspunkt anlegget settes i drift. Frist for idriftsettelse ble satt til 1. juni 2013. Det fremgår i 

vedtakets konklusjon at vindkraftverket vil få en installert effekt på inntil 66 MW og vil 

kunne produsere ca. 200 GWh ny fornybar elektrisitet, noe som tilsvarer normalt årlig 

forbruk til ca. 11 800 husstander. Vedtaket ble etter klage stadfestet av Olje- og 

energidepartementet (OED) 14. desember 2009. 

 

I samsvar med praksis er anleggskonsesjonen gitt slik at den fastsetter rammene for 

tiltaket, herunder angitt planområde og maksimal installert effekt. Konsesjonsvedtaket 

forutsetter at det utarbeides mer detaljerte planer som skal fastsettes i en detaljplan og 

miljø- transport- og anleggsplan (MTA-plan). Planene skal utarbeides av konsesjonæren og 

godkjennes av konsesjonsmyndigheten før anleggsstart. Videre er det i anleggskonsesjonen 

gitt nærmere fastsatte vilkår blant annet om før- og etterundersøkelser knyttet til 

vandrefalk, om nedleggelse av anlegget etter endt konsesjonstid og om fargevalg, design 

og reklame. Denne fremgangsmåten muliggjør at detaljeringen av et vindkraftprosjekt 

utsettes til etter at konsesjon er gitt, samtidig som konsesjonsmyndigheten beholder 

kontrollmuligheten.  

 

Konsesjonsvilkårene er i den etterfølgende perioden endret flere ganger, blant annet er 

fristen for å sette anlegget i drift utsatt. I samsvar med praksis blir det i forbindelse med 

endringene utstedt ny «Anleggskonsesjon» hvor det fremgår at tidligere gitt 

anleggskonsesjon bortfaller. 
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Ved vedtak av 30. januar 2014 ble fristen for idriftsettelse utsatt til 31. desember 2020. 

Konsesjonens varighet var fortsatt 25 år og ble forskjøvet til 31. desember 2045. Videre ble 

søknad om endring av spenningen i jordkabelanlegget mellom vindturbinene  

fra 132 kV til 33 kV innvilget. Nedskalert spenning ble vurdert å være en teknisk og 

bedriftsøkonomisk bedre løsning på grunn av redusert behov for transformering mellom 

produksjonsnett og overføringsnett. Som en følge av endringen ville det ikke lenger være 

overføringskapasitet til mer enn 33 MW. NVE ba om at reduksjonen og dens virkning for 

natur, miljø og samfunn ble beskrevet i detaljplan som skulle utarbeides før 

anleggsarbeidet starter.  

 

Samme dag ble Mørenett AS gitt tillatelse til å bygge og drive nettilknytning fra Haram 

vindkraftverk til Alvestad transformatorstasjon på fastlandet med endret spenning fra 132 

kV til 33 kV. Denne konsesjonen ble overført fra Mørenett til Haram Kraft 5. april 2018. 

 

Forslag til Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA-plan) ble utarbeidet av Haram Kraft 

og sendt NVE 1. april 2019 for godkjenning. Det fremgår i søknaden at gitt konsesjon 

gjelder vindkraftverk med installert effekt inntil 66 MW med tilhørende koblingsstasjon og 

33 kV nettilknytning. Det ble søkt om utvidet konsesjonsperiode fra 25 til 30 år.  

 

NVE ga i vedtak av 30. august 2019 tillatelse til utvidet konsesjonsvarighet til 30 år. Det 

ble også gitt tillatelse til en mindre utvidelse av konsesjonsområdet. Videre ble fremlagt 

MTA- og detaljplan godkjent med en del merknader og fastsatte vilkår, både i forbindelse 

med nødvendige utredninger knyttet til ulemper ved prosjektet og plasseringen av 

enkeltturbiner. 

 

Etter klage fra blant annet Haram kommune og NTVH opprettholdt OED vedtaket 24. 

mars 2020 med enkelte forutsetninger knyttet til endring av turbinplasseringer, internveger 

og krav til tiltaksplan for TV signaler.  

 

Anlegget som ble godkjent skal bestå av åtte vindturbiner som hver har en effekt på 4,2 

MW, noe som innebærer en samlet effekt på 33,6 MW. De åtte turbinene har en navhøyde 

på 82 meter og en rotordiameter på 136 meter. Den totale høyden til ytterste vingespiss er 

cirka 150 meter.  

 

Anleggsarbeidet med vindkraftverket startet våren 2020. Prosjektet møtte betydelig 

motstand både fra innbyggere på Haramsøy, i lokalområdet for øvrig og fra andre. Som ett 

av flere vindkraftverk under utbygging ble det tatt opp i Stortinget om gitte 

vindkraftkonsesjoner var gitt i samsvar med gjeldende lovgivning på området og 

forvaltningslovens krav. Som oppfølging av Stortingets anmodning, samt henvendelse fra 

NTVH av 24. juli 2020, foretok OED vurdering av anmodningen om omgjøring.  
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OED konkluderte 9. oktober 2020 slik: 

 

«Departementet har foretatt en gjennomgang og undersøkelse knyttet til de 

forskjellige stadier i behandlingsprosessen i forbindelse med de vedtak som er fattet 

av konsesjonsmyndighetene for Haram vindkraftverk, jf. Stortingets 

anmodningsvedtak av 19. juni. 

 

Departementets behandling har vært rettet mot de feil og mangler som kunne være av 

en slik art at det ville være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige 

ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene. 

 

Departementet konkluderer med at det ikke foreligger feil eller mangler ved 

vedtakene som medfører ugyldighet. Departementet mener derfor det ikke er 

grunnlag for å stanse byggingen av Haram vindkraftverk. 

 

Begjæringene om omgjøring, tilbakekall og utsatt iverksettelse tas ikke til følge.» 

 

Ved stevning og begjæring om midlertidig forføyning av 24. august 2020 brakte Nei til 

vindkraftverk på Haramsøy saken inn for Sunnmøre tingrett. Stevningen var rettet mot 

Staten ved Olje- og Energidepartementet mens begjæring om midlertidig forføyning var 

rettet også mot Haram Kraft AS. Kravet om midlertidig forføyning mot Staten ved OED 

ble senere frafalt mens Haram Kraft også ble gjort til saksøkt i hovedsaken.  

 

Staten og Haram Kraft tok til motmæle og påsto seg frifunnet og at begjæringen om 

midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge.  

 

Etter forutgående skriftlig saksforberedelse ble det besluttet at saken skulle deles.  

 

Begjæringen om midlertidig forføyning ble behandlet av retten høsten 2020. Etter 

forutgående muntlige forhandlinger avsa Sunnmøre tingrett kjennelse 19. november 2020 

hvor begjæringen ikke ble tatt til følge og Nei til vindkraftverk på Haramsøy ble dømt til å 

betale sakskostnader til Haram Kraft. 

 

Etter anke fra NTVH ble begjæringen om midlertidig forføyning behandlet av Frostating 

lagmannsrett, som i kjennelse av 28. januar 2021 forkastet anken og påla NTVH å erstatte 

Haram Krafts sakskostnader.  

 

Anleggsarbeidet på Haramsøy har etter dette fortsatt med grunnarbeid og klargjøring for 

oppføring av vindturbinene.  

 

Etter anmodning fra Haram Kraft av 16. mars 2021 ble det den 19. mars samme år truffet 

vedtak av OED som endret konsesjonsperioden til 30 år regnet fra vedtaket av 24. mars 

2020. Det ble vist til at det fra Haram Krafts side var uttrykt ønske om å presisere at fristen 

skulle løpe fra siste vedtak i saken.  
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Hovedforhandling i hovedsaken ble holdt i Ålesund tinghus 24. til 26. mars 2021. I tillegg 

til forklaringer fra partene ble det hørt tre vitner og ellers gått frem slik rettsboken viser. 

 

2. Nei til vindkraftverk på Haramsøy har i hovedtrekk gjort gjeldende:  

 

2.1 Innledende merknader 

 

Det sentrale spørsmålet i saken er om konsesjonsmyndigheten, NVE og OED, har vurdert 

om det tiltaket som nå bygges oppfyller vilkårene for konsesjon etter energiloven § 3-1, jf. 

§ 2-1. Det er anlegget som faktisk bygges som må vurderes, ikke det som fikk konsesjon, 

og det må vurderes om dette anlegget er samfunnsmessig rasjonelt.  

 

Innledningsvis bemerkes at saksøker er innforstått med at spørsmålet om et tiltak skal få 

konsesjon er underlagt et fritt skjønn som i begrenset grad kan overprøves av domstolene. 

Denne saken gjelder imidlertid ikke dette. Det anføres at domstolen kan prøve fullt ut om 

et vedtak er ugyldig som følge av innholdsmangler eller tilblivelsesmangler.  

 

Innholdsmangler vil som utgangspunkt føre til ubetinget ugyldighet, jf. HR-2016-2017-A 

avsnitt 73. Ved tilblivelsesmangler er det også en lav terskel for ugyldighet, slik det er slått 

fast i Rt-2009-661. Forvaltningens kompetanse til å fatte vedtak er et 

rettsanvendelsesskjønn som kan prøves av domstolene. Det vises til Rt-2007-257 og 

juridisk litteratur. 

 

Retten kan ikke begrense prøving av vedtakene til siste vedtak i saken ettersom senere 

vedtak bygger på tidligere vedtak og viser til disse. Konsesjon ble gitt i 2009, og senere 

vedtak har vært konsentrert om endringer. Utgangspunktet forandres ikke av at det utstedes 

nye anleggskonsesjoner hvor de siste endringene er innarbeidet. Dette synspunktet er i 

samsvar med OEDs egne uttalelser, blant annet i vedtaket av 24. mars 2020, hvor det ble 

vist til konsesjon gitt i 2009. Det må som en følge av dette vurderes for hvert av de aktuelle 

vedtakene om det er grunnlag for ugyldighet.  

 

2.2.OEDs vedtak av 14. desember 2009 

 

OEDs vedtak bygger på NVEs vedtak av 24. juni 2008, som la til grunn at anlegget ville 

være et av de beste i Norge med en installert effekt på inntil 66 MW som samlet kan 

produsere cirka 200GWh. Dette produksjonspotensialet var imidlertid ikke realistisk, noe 

som kommer fram i rapporten Haram Kraft fikk innhentet fra Kjeller Vindteknikk i 2005. 

Etterfølgende analyser har bekreftet dette, slik det fremgår i Haram Krafts søknad til Enova 

i 2010. NVE ble imidlertid ikke gjort kjent med rapporten fra Kjeller Vindteknikk. NVEs 

vedtak bygger således på feil faktiske forutsetninger. 
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2.2.1 Vedtaket er ugyldig som følge av manglende materiell kompetanse  

Energiloven oppstiller som et minstekrav for å få konsesjon at tiltaket er «samfunnsmessig 

rasjonelt». Det vises til lovens ordlyd, forarbeider og til forvaltningspraksis. Først dersom 

minstekravet er oppfylt, kan forvaltningen bruke sitt frie skjønn og vurdere om konsesjon 

skal gis.  

 

Det anføres at NVE ikke hadde kompetanse til å gi konsesjon for inntil 66 MW når 

forutsetningene for en slik utbygging ikke var til stede. Konsesjonsmyndigheten har ikke 

materiell kompetanse til å fatte vedtak basert på større produksjon enn de faktiske 

forholdene ga grunnlag for. En produksjonskapasitet på 66 MW/200 GWh var ikke 

realistisk ut fra vindforholdene og planområdets størrelse. Selv om Haram Kraft hadde tro 

på at det i fremtiden kunne være mulig å produsere mer kraft, er dette ikke tilstrekkelig. 

 

Manglende materiell kompetanse medfører normalt at vedtaket er ugyldig og faller bort. 

Senere vedtak er også ugyldige da det som hovedregel ikke er rom for etterfølgende 

reparasjon, jf. Graver s 558 og Eckhoff/Smith s 411. OEDs behandling i klageomgangen 

har ikke vært noen reparasjon ettersom det ikke ble foretatt noen selvstendig vurdering av 

de forholdene som er mangelfulle. 

 

2.2.2 Vedtaket er ugyldig fordi feil faktum har ført til feil skjønnsutøvelse 

Det uriktige faktum som er lagt til grunn har ført til feil ved vurderingen av prosjektets 

lønnsomhet. Praksis viser at vurdering av økonomi og lønnsomhet er viktige faktorer.  

 

Det er lagt til grunn uriktige forutsetninger både når det gjelder produksjonspotensial og 

produksjonskostnader. Det vises Oslo Economics vurdering av prosjektet. De faktiske feil 

som ble lagt til grunn har påvirket vurderingen både av bedriftsøkonomisk lønnsomhet og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

 

En vurdering av prosjektets reelle effekt kunne slått annerledes ut for skjønnsutøvelsen. 

Det vises til vurderinger som er gjort av konsesjonsmyndigheten i tilsvarende prosjekter i 

samme område som fikk avslag samme dag.  

 

Dette er en feil som har virket inn på vedtakets innhold og således har ført til ugyldighet. 

  

2.2.3 Vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil 

Det foreligger saksbehandlingsfeil ved at saken ikke var tilstrekkelig opplyst, jf. 

forvaltningsloven § 17. Manglende utredning av produksjonspotensialet gjør at 

energilovens krav ikke var oppfylt. Vindmålingene som var foretatt var usikre, og 

planområdet ble redusert i forhold til opprinnelige planer. Haram Kraft hadde innhentet 

mer realistiske analyser fra Kjeller Vindteknikk, men disse ble ikke fremlagt.  
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Videre synes Haram kommunes syn ikke vektlagt. I praksis skal det mye til før det gis 

konsesjon når kommunen er negativ. Det vises til partsrepresentant Taksdals forklaring i 

retten.  

 

Som følge av manglende utredning skulle konsesjonsmyndigheten krevd nye beregninger, 

eller selv foretatt disse. Med den foreliggende informasjon hadde myndigheten ikke 

tilstrekkelig grunnlag for sine vurderinger, og vedtaket er derfor ugyldig.   

 

Feilene ble ikke ble rettet i klagebehandlingen ettersom OED ikke gjorde selvstendige 

vurderinger. Feilene er heller ikke rettet i senere vedtak, som derfor er ugyldige.  

 

2.3.Endringsvedtaket fra 2014 

 

Etter søknader fra Tafjord Kraftnett og Haram Kraft ble det i vedtak fra 2014 godkjent 

endringer i nettanleggene fra 132 kV til 32 kV. Dette førte til at utbyggingsmuligheten ble 

begrenset til det halve, ca. 33 MW, i forhold til opprinnelig konsesjon. NVE vurderte dette 

som en konsesjonsendring, uten å vurdere virkningen av endringen og om vilkårene for 

konsesjon var oppfylt. 

 

2.3.1 Manglende vurdering av vilkårene for konsesjon er en feil i skjønnsutøvelsen 

Konsesjonsendringer må vurderes opp mot vilkåret om at prosjektet må være 

samfunnsmessig rasjonelt, jf. energiloven § 3-1, jf. § 1-2. Endringen som ble gjort var at 

fordelene med prosjektet ble halvert, uten at ulempene ble redusert tilsvarende. Endringene 

var for omfattende til å bli behandlet som en del av detalj- og MTA-planen, og det skulle 

vært innhentet ny og endret søknad.   

 

Manglende vurdering av om vilkårene for konsesjon var oppfylt er en feil i 

skjønnsutøvelsen som er så sentral at den vedtaket må være ugyldig. En riktig vurdering av 

faktum ville ført til at endringen ikke ble godtatt og prosjektet ikke realisert. 

 

2.3.2 Vedtaket er ugyldig på grunn av feil saksbehandling 

Manglende utredning av konsekvensene av endringen er et brudd på forvaltningsloven § 17 

og dermed en saksbehandlingsfeil. 

 

Videre var det saksbehandlingsfeil at søknaden ikke ble lagt ut til gjennomsyn, kunngjort 

og sendt på høring, jf. energiloven § 2-1. Endringen var for omfattende til at det var 

ubetenkelig å unnlate høring eller utleggelse i forkant. Senere orienteringer, blant annet i 

lokalaviser, har ikke reparert for manglende underretning. Feilen førte til at vedtakene ikke 

ble påklaget ettersom lokalbefolkningen ikke var kjent med dem. 
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Som følge av ovennevnte feil er endringsvedtaket fra 2014 ugyldig. Etterfølgende vedtak 

som bygger på 2014-vedtaket er da også ugyldige og faller bort. Feilen har ikke blitt 

reparert av konsesjonsmyndigheten ved behandlingen av detalj- og MTA-plan i 2020.  

 

2.4 OEDs vedtak av 24. mars 2020 

  

Vurderingen av vedtaket fra 2019/2020, som behandlet detalj- og MTA-plan, vil være 

avhengig av om tidligere vedtak er ugyldige på grunn av feil, herunder hvilke feil som 

eventuelt er fastslått.  

 

Om retten kommer til at konsesjonsvedtaket fra 2009 er gyldig, må det vurderes om det 

skulle vært foretatt en ny vurdering av vilkårene da det ble klart at effekten ble betydelig 

redusert (nærmest halvert). Ettersom dette ikke ble gjort i 2014, vil det bli avgjørende om 

dette ble gjort i 2019/2020.   

 

Dersom retten kommer til at konsesjonsvedtaket fra 2009 var ugyldig på grunn av 

kompetansemangel, vil vedtaket være falt bort, og det vil ikke være grunnlag for 

etterfølgende reparasjon. 

 

2.4.1 Endringen i effekt skulle vært behandlet som en konsesjonspliktig endring 

Det anføres at søknaden i 2019 skulle vært behandlet som en konsesjonsendring også i 

forhold til den betydelige endringen av tiltaket. Selv om det ikke er noe vanntett skott 

mellom de vurderinger som gjøres av detalj- og MTA-plan og ved en konsesjonsendring, 

er det betydelige forskjeller både når det gjelder hjemmelsgrunnlaget og hva som er til 

behandling. Haram Kraft søkte imidlertid ikke om konsesjonsendring, ut over når det gjaldt 

varigheten, og det ble derfor ikke tatt stilling til om tiltaket var samfunnsmessig rasjonelt 

med endringen som ga betydelig redusert effekt.  

 

Kravet til at tiltaket må være samfunnsmessig rasjonelt følger av energiloven § 3-1, jf. § 1-

2. Videre følger av NVEs veileder fra 2016 at vesentlige endringer er konsesjonspliktige, 

noe som også er fastslått i praksis, jf. blant annet OEDs vedtak om vindkraftverk Fosen. 

Det anføres at en halvering av effekten åpenbart er en «vesentlig endring». Søknaden 

skulle derfor blitt behandlet som en konsesjonsendring. 

 

Vedtaket kan likevel være gyldig forutsatt at vurderingen av om tiltaket var 

samfunnsmessig rasjonelt ble gjort i forbindelse med godkjenning av detaljplanene.  

 

Det fremgår av NVEs vedtak at en slik vurdering ikke ble foretatt. Det er ikke foretatt en 

samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket, og verken utbyggingskostnad eller lønnsomhet har 

blitt vurdert. Vurdering av lønnsomhet er et pliktig hensyn, jf. Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) 

side 25, som må tas med i den samlede vurderingen av om tiltaket er samfunnsmessig 

rasjonelt. Særlig gjelder dette her hvor det var tale om en uvanlig stor reduksjon. 
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Mangler ved grunnlaget gjorde at konsesjonsmyndigheten ikke hadde forutsetninger for å 

foreta en vurdering av om tiltaket var samfunnsmessig rasjonelt.  

 

2.4.2     Feilen har hatt betydning for vedtakets innhold 

Manglende vurdering som nevnt har ført til feil i skjønnsutøvelsen og saksbehandlingen. 

Feilen har hatt innvirkning på vedtakets innhold. 

 

Når pliktige hensyn er utelatt ved vurderingen skal det lite til før det foreligger ugyldighet. 

Det vises til Graver side 563-564 og Rt-2009-661 (avsnitt 72). Det må vektlegges at det er 

et marginalt lønnsomt prosjekt hvor det skal lite til for at vurderingen slår annerledes ut. 

Det vises til Oslo Economics rapport. Uansett må det avgjørende være at 

vurderingsfaktorene er endret. Utfallet av en ny vurdering er ukjent.  

 

Ved ugyldighetsvurderingen må legges vekt på at Haram Kraft var de eneste som forut for 

konsesjonssøknaden hadde all kunnskap. Haram Kraft må derfor selv ta ansvar for at 

manglende opplysninger kan ha ført til at vedtaket ble feil. Videre må det legges vekt på at 

Stortinget i juni 2020 ba regjeringen vurdere behandlingen av gitte konsesjoner og stanse 

vedtak hvor det foreligger feil. Dette må veie tyngre enn eventuelle innrettelseshensyn hos 

Haram Kraft.  

 

Spørsmålet om tiltaket var samfunnsmessig rasjonelt ble ikke berørt i OEDs 

klagebehandling av vedtaket. Det opprinnelige vedtaket ble således ikke reparert ved 

stadfestelsesvedtaket av 24. mars 2020. Vedtaket må derfor kjennes ugyldig. 

 

2.4.3  Feil i vedtaket om utvidelse av konsesjonens varighet  

Vedtaket lider også av kompetansemangel som fører til ugyldighet fordi det er gitt 

konsesjon for et tidsrom ut over det energiloven § 2-2 åpner for.  

 

NVE har i vedtak 30. august 2019 regnet 30 år fra driftsettelsen av anlegget, slik at seneste 

utløp er 31. desember 2051. OED endret ikke dette i vedtaket 24. mars 2020.  

 

Det følger av energiloven § 2-2 annet ledd at konsesjon kan gis for et begrenset tidsrom på 

inntil 30 år regnet fra da konsesjonen ble gitt. Bestemmelsen angir således en 

maksimalgrense for konsesjonens varighet. Konsesjon ble gitt 24. juni 2008, og 30-

årsfristen må regnes fra dette. Det vises til Naas-Bibow og Martinsens Energirett med 

kommentarer. 

 

En endring av varigheten er å anse som endring av konsesjonsvilkår etter energiloven § 10-

4 som forutsetter konsesjonsendring etter lovens § 3-1, jf. § 1-2. En forlengelse av 

konsesjonstiden på 12 år uten ny konsesjonsbehandling ville ellers uthule den lovbestemte 

konsesjonstiden og være i strid med tidsbegrensningens funksjoner. Det må således foretas 
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en ny konsesjonsbehandling med vurdering av om tiltaket fortsatt oppfyller vilkårene for 

konsesjon, herunder om tiltaket er samfunnsmessig rasjonelt.   

 

2.5 Partsevne og søksmålskompetanse 

 

NTVH er en organisasjon som fyller alle de momenter som etter tvisteloven § 1-2 skal 

vektlegges slik at organisasjonen har partsevne.  

 

Videre har NTVH rettslig interesse i å få prøvd saken og har søksmålskompetanse, jf. 

tvisteloven § 1-3. Vilkårene for rettslig behandling av saken er således til stede. 

 

2.6 Sakskostnader 

 

Om saksøker ikke vinner fram bes retten lempe på ansvaret for motpartens sakskostnader. 

Det vises til tvisteloven § 20-2 tredje ledd og at det foreligger tungtveiende grunner til å 

gjøre unntak fra hovedregelen. Dette må særlig gjelde for det tilfelle at retten kommer til at 

det er feil ved vedtakene, men at det likevel ikke foreligger ugyldighet.  

 

Etter rettspraksis, jf. blant annet Rt-2009-661 avsnitt 81, kan det legges vekt på sakens 

politiske og samfunnsmessige betydning, særlig i en sak som gjelder hensynet til 

naturinngrep og miljø. Det må også legges vekt på at NTVH ble ilagt ansvar for Haram 

Krafts sakskostnader med kroner 1 205 510 i forføyningssaken og at det var staten som 

motsatte seg felles behandling med hovedkravet. 

  

NTVH bør tilkjennes delvis dekning av egne kostnader for den del av vedtaket som gjelder 

konsesjonstidens varighet. Det vises til at staten omgjorde vedtaket under en uke før 

hovedforhandlingen med henvisning til søksmålet. Saksøker har således fått medhold av 

betydning på dette punktet. Omkostningene kan skjønnsmessig settes til kroner 20 000.  

 

Under enhver omstendighet er omkostningskravet fra Haram Kraft for høyt. Det er benyttet 

svært mange timer med en høy timesats. 

 

Saksøkerens påstand 

 

1. Olje- og energidepartementets vedtak av 14. desember 2009 om konsesjon til 

Haramsøy vindkraftverk, NVEs endringsvedtak av 7. august 2012, 30. januar 2014, 

5. april 2018, 25. januar 2019 og 7. februar 2019 samt Olje- og 

energidepartementets vedtak av 24. mars 2020 om konsesjonsendring og 

godkjenning av detalj- og MTA-plan, samt vedtak av 19. mars 2021 om redusert 

konsesjonstid, er ugyldige.  

 

2. Nei til vindkraftverk på Haramsøy tilkjennes sakskostnader.  
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3. Staten ved Olje- og energidepartementet har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

3.1 Innledende merknader 

 

Saksøkers anførsel om at forvaltningen i 2019/2020 ikke vurderte om utbyggingen er 

samfunnsmessig rasjonell er åpenbart uholdbar. Vurderingen følger direkte av NVEs 

vedtak av 30. august 2019, slik det er lagt til grunn av tingretten i kjennelsen av 20. 

november 2020.  Uansett er saksøkers anførsel om at vurderingen ikke er foretatt uforenlig 

med anførselen om at vurderingen er mangelfull.  

  

Når det gjelder sakens tvistegjenstand, anføres fra statens side at konsekvensene av dom 

for ugyldighet vil være at det må treffes nytt vedtak uten de feil som førte til ugyldighet. 

OED må i så fall foreta en ny vurdering om og eventuelt hvordan prosjektet kan fullføres. 

Som følge av dette har saksøker ikke reelt behov for å angripe andre vedtak enn OEDs 

siste realitetsvurdering. Det vises til tvisteloven § 1-3 og Rt-2013-1101. 

 

Saksøker har anført at det er behov for at retten også tar stilling til om tidligere vedtak er 

ugyldige. Fra statens side anføres at dette ikke er nødvendig, ut over i forhold til om 

eventuell ugyldighet kan ha påvirket gyldigheten for etterfølgende vedtak. Dette er noe 

retten må vurdere på selvstendig grunnlag. 

 

3.2.Rammene for konsesjonsvurderingen 

 

Det følger av energiloven § 3-1 at vindkraftanlegg ikke kan bygges, eies eller drives uten 

konsesjon. Ingen har rettskrav på å få konsesjon, og forvaltningen foretar et bredt skjønn 

av om konsesjon skal gis. Det er ikke et spørsmål om kompetanse som domstolene kan 

prøve, men et spørsmål om hva som er forvaltningsrettslig rasjonelt.  

 

3.2.1 Formålet med energiloven 

Energiloven § 3-1 legger ingen føringer på konsesjonsvurderingen og må tolkes i lys av 

lovens formålsbestemmelse, § 1-2. Bestemmelsen angir ikke vilkår for konsesjon, men 

formålet med loven. Det er tale om en rekke hensyn som ikke kan verdsettes økonomisk. 

Det vises til forarbeidene, Ot.prp.nr. 56 (2000-2001) punkt 3.1.2.2 og til tidligere 

rettspraksis, jf. blant annet Altasaken (Rt-1982-241) og til Rt-1993-278. Som det ble 

fastslått av Jæren tingrett i kjennelse av 5. juni 2020 er dette vurderinger som det ikke er 

opp til domstolene å vurdere, men som må vurderes av energimyndighetene. Dette er også 

slått fast i juridisk teori.  

 

Økt fornybar kraftproduksjon er en politisk målsetting. Det er derfor gitt omfattende 

subsidier, uten at dette er anført å være i strid med loven. Denne målsettingen er også slått 

fast i Elsertifikatloven § 1. 
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3.2.2 Sentrale saksbehandlingsregler 

Søknader om konsesjon og konsesjonsendringer behandles etter reglene i energiloven § 2-

1.  Det stilles krav til innholdet i en konsesjonssøknad, herunder hvilke opplysninger som 

er «nødvendige». Når en sak anses tilstrekkelig opplyst, og myndighetene har valgt å ta 

saken til behandling, har man faktisk et tilstrekkelig grunnlag.  

 

Søknad om endringer i konsesjonsvilkårene behandles i samsvar med reglene i § 2-1 så 

langt de passer, jf. § 10-4 annet ledd. Søknad om godkjenning av detalj- og MTA-plan og 

tiltak som ikke utgjør konsesjonsendringer behandles etter reglene i forvaltningsloven, 

herunder med krav om forhåndsvarsel i § 16 og utredningsplikt i forvaltningsloven § 17. 

 

3.2.3 Domstolskontroll av tildelte konsesjoner 

Den konkrete avveiningen av fordeler og ulemper med konsesjon, samt om forvaltningen 

skal benytte sin kompetanse til å gi konsesjon, kan ikke prøves av domstolene. Retten kan 

således ikke prøve om tiltaket er «samfunnsmessig rasjonelt». Dette er vurderinger som er 

preget av politiske avveininger hvor demokratihensyn gjør seg gjeldende. Det er opp til 

forvaltningen å foreta en bred avveining av behovet for mer fornybar energi målt opp mot 

naturvern og bevaring av kulturlandskap.  Det vises til Rt-1979-1179 og Rt-1982-241. 

 

Domstolene kan prøve lovtolkningen, saksbehandlingen og faktum, samt om det foreligger 

«myndighetsmisbruk» i form av vilkårlighet, usaklig forskjellsbehandling eller grov 

urimelighet. 

 

3.3 Til anførselen om at konsesjonstiden er ulovlig lang 

 

Det bestrides at konsesjonstiden er ulovlig lang. Lovens ordlyd kan isolert sett synes å vise 

til vedtakstidspunktet, men det må da vurderes om dette er første eller siste vedtak.  

 

Forarbeidene viser til at 30 år normalt utgjør gjennomsnittlig teknisk og økonomisk levetid 

for anleggene. I praksis har antall år blitt regnet fra idriftsettelse eller siste frist for 

idriftsettelse, en løsning som er i samsvar med reelle hensyn og lovens formål. En annen 

tolkning ville føre til at konsesjoner løper ut lenge før anleggets tekniske levetid er over.  

 

Tingretten kom i kjennelsen av 20. november 2020 til at konsesjonstiden måtte regnes fra 

idriftsettelse. På grunn av den uklarhet som har oppstått i forbindelse med denne saken har 

utbygger bedt om at konsesjonstiden ble begrenset. Dette ble fastslått i vedtaket av 19. 

mars 2021. Konsesjonstiden er etter dette satt til 30 år regnet fra vedtaket 24. mars 2020.  

 

Dette er innenfor det konsesjonsmyndighetene kan gjøre, og det er ikke grunnlag for 

saksøkers anførsel om at konsesjonstiden er for lang. 
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3.4 Til anførselen om feil ved myndighetenes behandling av valgt 

utbyggingsløsning 

 

Saksøkers anførsel om at utbyggingsløsningen ble godkjent uten å bli behandlet som en 

konsesjonsendring bestrides. NVE foretok en vurdering og kom til at utbygging i tråd med 

nedskalert løsning ble ansett som «samfunnsmessig rasjonell».  

 

Videre bestrides at det foreligger feil ved denne vurderingen eller at den var mangelfull. 

Under enhver omstendighet anføres at dette ikke er feil som vil føre til ugyldighet.  

 

Videre bestrides saksøkers anførsel om at vindkraftverkets lønnsomhet og 

utbyggingskostnad ikke ble hensyntatt og at dette er i strid med utredningsplikten i 

forvaltningsloven § 17. Staten forstår anførselen som at saksøker mener det ikke var 

foretatt tilstrekkelig utredning, slik at konsesjonsmyndigheten ikke hadde tilstrekkelig 

grunnlag til å vurdere fordeler og ulemper ved prosjektet.  

 

Energiloven krever ikke at en konsesjonssøknad skal inneholde detaljerte opplysninger om 

byggekostnader. Normalt foreligger ikke slike oversikter på søknadstidspunktet, og det vil 

kunne medføre at forretningshemmeligheter må avsløres. Det vises til vitnet Olsens 

forklaring om at man bygget på erfaringstall og at en utbygger ønsket å foreta utbygging. 

Basert på dette kunne man forutsette lønnsomhet ved prosjektet, uten at det var nødvendig 

å foreta en nærmere vurdering av graden av lønnsomhet. Dette er i samsvar med praksis og 

er ikke noen mangelfull utredning etter forvaltningsloven § 17. 

 

Under enhver omstendighet anføres at eventuelle feil ved denne vurderingen ikke har 

innvirket på vedtakets innhold. Det vises til forvaltningsloven § 41 og at prosjektets 

økonomi ikke var et sentralt hensyn da konsesjon ble gitt. Det fremgår av rapporten fra 

Oslo Economics at prosjektet utvilsomt er mer lønnsomt i 2019/2020 enn det var da 

konsesjon ble gitt i 2008/2009.  

 

Uansett skal retten ikke ta stilling til den konkrete avveiningen mellom fordeler og ulemper 

ved prosjektet ettersom dette er en del av det frie forvaltningsskjønnet.  

 

3.5 Til anførselen om at 2020-vedtaket er ugyldig fordi tidligere vedtak er 

ugyldig 

 

Prinsipalt anføres at gyldigheten av OEDs tillatelse til bygging av 33 MW som ble gitt 24. 

mars 2020 ikke er betinget av at tidligere konsesjon inntil 66 MW er gyldig. Dette følger 

av at det ble foretatt en ny realitetsvurdering som står på egne bein.  
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Subsidiært anføres at tidligere konsesjonsvedtak ikke er ugyldig. Spørsmålet er bare 

relevant dersom kravet om dom for ugyldighet ikke blir avvist eller dersom saksøker får 

medhold i at vedtaket fra 2020 ikke er et selvstendig grunnlag for å bygge ut 33 MW.  

 

3.6 Til anførselen om at vedtaket fra 2009 er ugyldig 

 

Saksøkers anførsel om at konsesjonen til 66 MW fra 2009 ikke har hjemmel i lov er 

åpenbart grunnløs. Dette er en del av det frie skjønnet som retten ikke skal ta stilling til.  

 

Det anføres at vindforholdene var tilstrekkelig utredet og at prognosene vedrørende 

produksjonskapasitet var forsvarlig. Prognosene bygget på en vurdering av vindforhold og 

topografi, forventet teknologisk utvikling og tilstrekkelig kapasitet i nettet.  

 

Produksjonskapasiteten ble lavere enn den utbyggingsløsningen som ble skissert i 

2008/2009. Dette er imidlertid ikke avgjørende så lenge det ble foretatt en ny vurdering 

basert på de forutsetningene som forelå i 2019/2020. Det er således uten betydning om det 

forelå eventuelle feil ved vedtaket i 2008/2009 så lenge den nye vurderingen som ble 

foretatt i 2019/2020 bygger på riktige forutsetninger og forsvarlige prognoser. Dette ble 

lagt til grunn i kjennelsen av 20. november 2020 og støttes av øvrige kilder, jf. bl.a. Rt-

1982-241, Rt-2009-661 og HR-2017-2376-A.  

 

Det anføres uansett at vindforhold og produksjonskapasitet ble tilstrekkelig utredet også da 

det ble gitt konsesjon i 2008/2009. Det vises til at søknaden inneholdt beskrivelser av 

vindressursene basert på NEG Micons beregninger fra 2004. NVE sammenlignet tallene 

med vindmålinger og vinddata fra meteorologisk institutt og krevde mer detaljerte 

målinger senere. Vindressursene ble utredet i tråd med OEDs retningslinjer og fast 

forvaltningspraksis.  

 

Arbeidsdokumentet som Kjeller Vindteknikk utarbeidet for Haram Kraft i 2005 ble ikke 

lagt frem for forvaltningen og gir ikke grunnlag for en konklusjon om at vindressursene 

ikke var tilstrekkelig utredet. Dokumentet viser at det var flere mulige løsninger og 

underbygger at anlegget og vindforholdene tåler mer enn 33 MW, noe som ikke er bestridt.  

Den senere nedskaleringen av prosjektet var sammensatt og skyldtes ikke at 

vindforholdene var mangelfullt utredet i 2008. Herunder vises til at Haram Kraft valgte den 

løsningen som ga størst lønnsomheten, noe som begrunnet ønsket om en besparelse ved å 

endre forsyningslinja.  

 

3.7 Til anførselen om at vedtaket fra 2014 er ugyldig 

 

Gyldighetsspørsmålet er bare relevant dersom kravet om dom for ugyldighet ikke avvises.  
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Det anføres at vedtaket ikke er beheftet med feil og under enhver omstendighet ingen feil 

som har innvirket slik på vedtaket at det er ugyldig.  

 

Søknaden ble ikke kunngjort, sendt på høring eller lagt ut til offentlig ettersyn. Dette var 

ingen saksbehandlingsfeil. Det følger av energiloven § 2-1 at kunngjøring, høring og 

offentlig ettersyn kan utelates dersom det er «ubetenkelig». Endring av spenning i en 

jordkabel har ingen nye virkninger for omgivelsene og er i forarbeidene nevnt som et 

typisk eksempel på mindre saker hvor kunngjøring m.v. er ubetenkelig. Det må også legges 

vekt på at vedtaket i forhold til Haram Kraft kun gjaldt de interne kablene, mens det var 

vedtaket i forhold til Møre Nett som var avgjørende for kapasiteten ut av selve anlegget.  

 

Subsidiært anføres at eventuelle feil uansett ikke fører til at endringsvedtaket fra 2014 eller 

senere vedtak er ugyldig. Berørte parter ble gjort kjent med vedtaket, og det er usannsynlig 

at vedtaket ville fått et annet innhold hvis det var blitt sendt til kunngjøring, høring eller 

offentlig ettersyn. Uansett ville en eventuell feil blitt rettet ved høringen i 2019.  

 

Videre bestrides at det i 2014, i forbindelse med endringer av dimensjonen på 

jordkabelanlegget, skulle blitt foretatt en vurdering av om det var «samfunnsmessig 

rasjonelt» med et nedskalert anlegg, slik saksøker har anført. Spenningen i 

jordbabelanlegget var ikke til hinder for større produksjon. Det var således ikke snakk om 

noen konsesjonsendring. Under enhver omstendighet ville det være naturlig å vente til man 

fikk nærmere detaljer om endringene for å vurdere hvilken nedskalering det var snakk om.  

 

3.8 Sakskostnader 

 

Staten krever erstattet sine sakskostnader med saken i medhold av hovedregelen i 

tvisteloven § 20-2 første ledd. Det anføres at det ikke foreligger tungtveiende grunner til å 

gjøre unntak fra denne bestemmelsen, særlig med tanke på at saksøker har fått prøvd 

spørsmålene i to instanser i forbindelse med behandling av forføyningssaken. Videre vises 

til at etter rettspraksis er ulikt styrkeforhold mellom partene ikke i seg selv avgjørende, jf. 

Rt-2011-586 avsnitt 20 og Rt-2012-209 avsnitt 17.  

 

Saksøkte Staten ved Olje- og energidepartementet sin påstand: 

 

1. Staten ved Olje- og energidepartementet frifinnes. 

 

2. Staten ved Olje- og energidepartementet tilkjennes sakskostnader. 

 

 

4. Haram Kraft AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

4.1 Innledende merknader 
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Haram Kraft tiltrer statens anførsler. Det anføres at tvistegjenstand i saken er OEDs vedtak 

av 19. mars 2021, som er det siste vedtaket i saken. Det vises til Rt-2013-1101, hvor 

Høyesterett la til grunn at det ikke var rettslig interesse i å få prøvd tidligere vedtak etter at 

dette var erstattet av et nytt vedtak i saken.  

 

På bakgrunn av saksøkers anførsler vil Haram Kraft likevel gå gjennom også de tidligere 

vedtakene for å tilbakevise saksøkers anførsler om ugyldighet. 

 

4.2 OEDs vedtak av 14. desember 2009 

 

Det er ikke riktig at energiloven oppstiller som et vilkår at tiltak må være «samfunnsmessig 

rasjonelt» for at konsesjon kan gis. Det er således ikke grunnlag for saksøkers anførsel om 

kompetansemangel på grunn av at vedtaket mangler hjemmel i loven.  

 

Det er heller ikke grunnlag for saksøkers anførsel om at vedtaket bygger på feil faktum. 

Det er ikke sannsynliggjort at det var utelukket at rammen på inntil 66 MW kunne utnyttes 

fullt ut. Uansett var det ingen avgjørende forutsetning at produksjonen var 66 MW. 

Konsesjonsmyndigheten bygget på prognoser som var forsvarlige. Det har i ettertid ikke 

kommet fram noe som tilsier at det ikke var mulig å oppfylle denne prognosen. Det er 

heller ikke sannsynliggjort at det i 2005 forelå faktum som tilsa at planområdet ikke kunne 

bygges ut med mer enn 45 MW, slik saksøker har anført. Rapporten fra Kjeller 

Vindteknikk ga ikke grunnlag for en slik forståelse, men var et internt arbeidsdokument i 

en tidlig fase som ikke var avgjørende. Det er en rekke faktorer som taler for at rammen på 

66 MW kunne utnyttes, eksempelvis at ny teknologi kunne gi andre løsninger og at de 

aktuelle vindforholdene gjorde det mulig med  tettere plassering enn tre rotorlengder 

mellom hver av vindmøllene. Det vises til forklaringen fra vitnet Lars Thallaug.   

 

Det anføres at det heller ikke er grunnlag for å hevde at det skulle vært utført ytterligere 

utredninger og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven § 17. Det vises 

til tingrettens kjennelse av 20. november 2020 hvor dette er grundig drøftet. Ytterligere 

utredninger ville vist det samme som kom frem i Kjeller Vindteknikks rapport fra 2005, 

som ga grunnlag for å opprettholde rammen på 66 MW. Videre vises til at NVE uansett 

ikke la avgjørende vekt på lønnsomhet. Konsesjon ble gitt med bakgrunn i at man var kjent 

med at det ikke var tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet på den tiden.  

 

4.3 Endringsvedtaket fra 2014 

 

På samme måte som for vedtakene fra 2019/2020 er det ikke grunnlag for saksøkers 

anførsel om at det var en feil ikke å foreta vurdering av samfunnsmessig lønnsomhet.  

 

Det var heller ingen saksbehandlingsfeil at søknaden ikke ble lagt ut til offentlig ettersyn, 

kunngjort eller sendt på høring. Det vises til statens anførsler. Haram Kraft slutter seg til at 
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det var ubetenkelig å unnlate høring, utleggelse og kunngjøring. Alle parter, interessenter, 

lokalbefolkning og offentlige instanser har fått anledning til å uttale seg om den endelige 

utbyggingsløsningen, herunder den installerte effekten, også før NVA foretok vurderingen.  

 

4.4 NVEs vedtak av 30. august 2019/OEDs vedtak av 24. mars 2020 

 

Konsesjonssystemet innebærer at det må gjøres en vurdering av om endelig 

utbyggingsløsning er samfunnsmessig rasjonell også i forbindelse med behandlingen av 

etterfølgende detalj- og MTA-plan. Dette er gjort i denne saken. Det foretas da en 

vurdering av de endringene som presenteres opp mot forutsetningen om at tiltaket skal 

være samfunnsmessig rasjonelt. I forbindelse med denne vurderingen kan 

konsesjonsmyndigheten stille vilkår, slik det har blitt gjort av departementet.  

 

Det er ikke grunnlag for saksøkers anførsel om at det var feil at det ikke ble foretatt en 

vurdering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet. 

 

«Samfunnsmessig rasjonelt» er et juridisk begrep hvor forvaltningen må utøve et bredt 

faglig skjønn. Det er opp til myndighetene å kontrollere at dette kriteriet er oppfylt, både 

når konsesjon gis og ved godkjenning av endelig løsning. Ved vurderingen må det også 

legges vekt på at ulempene har blitt betraktelig redusert i det nedskalerte prosjektet. Det er 

færre turbiner, færre veger og en 132 kV-ledning er fjernet.  

 

Saksøker synes å legge stor vekt på bedriftsøkonomisk lønnsomhet, særlig med vekt på 

produksjonskostnader. Dette kan ikke være avgjørende, En vurdering av «samfunnsmessig 

rasjonelt» må se på de samlede ulemper ved et prosjekt. Selv om investors lønnsomhet blir 

høy, kan man ikke tillate svært store ulemper ut fra en rent bedriftsøkonomisk vurdering. 

Bedriftsøkonomisk lønnsomhet er ikke avgjørende, men normalt vil konsesjonærens 

beslutning om å bygge ut i seg selv tilsi at et prosjekt er bedriftsøkonomisk lønnsomt. 

 

Det anføres videre at det ikke er knyttet feil til vedtaket for så vidt gjelder konsesjonens 

varighet. Det vises til endringen som er gjort i vedtaket av 19. mars 2021. For øvrig vises 

til statens anførsler vedrørende dette. 

 

4.5 Sakskostnader 

 

Det foreligger ikke tungtveiende grunner til å frita NTVH for sakskostnader. Det er ikke 

nok at saken er av velferdsmessig betydning eller at styrkeforholdet mellom partene er 

ulikt. Saken må i tillegg by på tvil, være av prinsipiell interesse eller den tapende part må 

ha hatt god grunn til å få saken prøvd, jf. Rt-2012-209 avsnitt 17. Saken har vært prøvd i 

mange runder i forvaltningen og har vært oppe i Stortinget. I tillegg har saken vært prøvd 

både av tingretten og av lagmannsretten ved behandling av den midlertidige forføyningen. 
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Haram Krafts sakskostnader har vært nødvendige blant annet fordi saken har vært bredt 

lagt opp fra NTVHs side. Det har vært fremsatt en rekke provokasjoner som har vært 

tidkrevende å besvare, og saken vil få svært omfattende konsekvenser for Haram Kraft 

dersom saksøker skulle få medhold.  

 

Saksøkte Haram Kraft AS sin påstand 

 

1. Haram Kraft AS frifinnes. 

 

2. Haram Kraft AS tilkjennes sakskostnader. 

 

 

5. Rettens vurdering 

 

5.1 Søksmålskompetanse og søksmålsvilkår 

 

Retten må først ta stilling til om foreningen Nei til Vindkraftverk på Haramsøy har 

partsevne og søksmålskompetanse, og om vilkårene for å reise sak i tvisteloven kapittel 1 

er oppfylt. Det er ikke anført at vilkårene for søksmål ikke foreligger, men dette skal 

prøves av retten av eget tiltak. 

 

For at en sak skal kunne behandles av domstolene må visse vilkår være oppfylt. I tillegg til 

at partene må ha partsevne, må den som reiser saken ha en aktuell rettslig interesse i å få 

saken avgjort i forhold til saksøkte, jf. tvisteloven §§ 2-1 og 1-3. Særskilte vilkår om 

søksmålsadgang for foreninger fremgår i tvisteloven § 1-4 første ledd: 

 

«Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i eget navn om forhold som det ligger 

innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta, når vilkårene 

ellers i § 1-3 er oppfylt.» 

 

Og videre i § 2-1 annet ledd vedrørende partsevne:  

 

«Andre sammenslutninger enn etter første ledd har partsevne så langt dette følger av 

en samlet vurdering hvor det særlig legges vekt på  

- om sammenslutningen har en fast organisasjonsform, 

- om det er et styre eller annet organ som representerer sammenslutningen 

utad, 

- om sammenslutningen har en formalisert medlemskapsordning, 

- om sammenslutningen har egne midler, og 

- sammenslutningens formål og hva søksmålet gjelder.» 

 

Bestemmelsen legger opp til at det må foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering med 

særlig vekt på de momentene som nevnes. Utgangspunktet er at en forening har partsevne 

dersom den er organisert med styreorganer, vedtekter, har en formalisert 

medlemskapsordning og har inntekter fra medlemskontingenter, jf. LB-2020-103667. 
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Foreningen Nei til vindkraftverk på Haramsøy ble stiftet 28. juli 2019 og registrert i 

Enhetsregisteret 20. august samme år. Foreningen er en videreføring av organisasjonen 

Ope Landskap, som ble stiftet i 2005. Birgit Oline Kjerstad, tidligere leder, nå varamedlem 

i styret, forklarte i retten at NTVH har 923 medlemmer. Foreningen har et valgt styre og 

vedtekter hvor formålet er formulert slik i § 1: 

 

«Nei til vindkraftverk på Haramsøy» er ein friviljug, partipolitisk uavhengig 

organisasjon. Organisasjonen har som formål å samle og synleggjere motstanden mot 

store vindkraftutbyggingar på og omkring Nordøyane som kan verke øydeleggande 

for bomiljø, biologisk mangfald, landskap, friluftsliv, verdi på eigedomer, reiseliv og 

trivsel.» 

 

Kjerstad forklarte i retten at foreningen har hatt fokus på å følge opp formelle prosesser og 

å spre informasjon om aktiviteten til innbyggerne og andre interessenter. Alle som vil kan 

bli medlemmer i NTVH. Medlemsavgiften er satt til koner 100.   

 

Etter en samlet vurdering av momentene i § 2-1 har retten kommet til at NTVH har 

søksmålskompetanse og kan opptre som part i saken. NTVH har fast organisasjon med 

styre og en formalisert medlemsordning, som sammen med andre bidrag har ført til at 

NTVH har egne midler. Søkmålet er i samsvar med foreningens formål, slik det er 

beskrevet i vedtektenes § 1. 

  

NTVH har anført at konsesjonsmyndighetens vedtak er ugyldige. Dette er rettskrav som 

kan bringes inn for domstolene til avgjørelse, jf. tvisteloven § 1-3 første ledd.  

 

Retten finner grunn til å presisere at domstolens rolle er å våke over at rettsreglene blir 

fulgt. Det ligger utenfor domstolens oppgave å ta stilling til den politiske debatten og 

gjennomføringen av politikken. Som retten vil komme tilbake til kan domstolens 

kompetanse til å prøve vedtakene være begrenset i den grad det er tale om vedtak som i 

stor grad er basert på et forvaltningsskjønn.  

 

5.2 Sakens tvistegjenstand  

 

Det neste retten må ta stilling til er hvilke vedtak som står til behandling - hva som er 

sakens tvistegjenstand. Dette var et omfattende tema under hovedforhandlingen. Det vises 

til at retten ex officio skal avgjøre om det foreligger rettslig interesse i å få avgjort de krav 

som er fremsatt i saken.  

 

NTVH har anført at retten må vurdere både opprinnelig vedtak om konsesjon og senere 

endringsvedtak for å ta stilling til om det er gitt en gyldig anleggskonsesjon. Det er lagt 

ned påstand om at både vedtaket fra 2009 og senere endringsvedtak fra 2012, 2014, 2018, 

2019, 2020 og 2021 er ugyldige. 
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Staten og Haram Kraft har anført at det ikke foreligger noe reelt behov for å angripe andre 

vedtak enn den siste realitetsvurderingen som er foretatt av OED. 

 

Utgangspunktet er at vilkåret i tvisteloven § 1-3 om reell interesse forutsetter at det er siste 

realitetsvedtak i saken som skal være gjenstand for overprøving. Det vises til HR-2013-

1739-U avsnitt 24. Siste vedtak i saken er OEDs vedtak av 24. mars 2020 hvor detalj- og 

MTA-plan ble behandlet samt vedtak av 19. mars 2021 som gjelder endret konsesjonstid. 

 

Slik saken er fremstilt vil det imidlertid være nødvendig å ta stilling til om også tidligere 

vedtak er gyldige i den grad nyere vedtak bygger på vurderinger foretatt i forutgående 

vedtak. Det vises til Frostating lagmannsretts uttalelse i kjennelse av 28. januar 2021:  

 

«NTVH har anført at ugyldighet dels skyldes mangler ved forutgående 

forvaltningsbehandling. Det er likevel disse to vedtakene fra 2019 og 2020 som nå 

ligger til grunn for utbyggingen som er igangsatt og som etter planen skal idriftsettes i 

løpet av 2021. Det er derfor disse som er relevante for behandlingen av 

forføyningsspørsmålet. Tidligere begåtte saksbehandlingsfeil er relevante i den grad de 

har betydning for gyldigheten av de senere vedtak.» 

 

Som det fremgår har lagmannsretten lagt til grunn at tidligere begåtte saksbehandlingsfeil 

kan ha betydning for gyldigheten til nyere vedtak. 

 

At tidligere vedtak fortsatt er av betydning for gyldigheten styrkes også av OEDs uttalelse i 

brev av 21. august 2020 til Ålesund kommune: 

 

«Til spm. 2 skal bemerkes at konsesjonen til Haram vindkraftverk ble stadfestet ved 

departementets klagevedtak i desember 2009. Departementet finner grunn til å 

presisere at hverken konsesjonen som sådan eller vedtak om statlig plan faller bort 

selv om byggefrister eller andre vilkår i konsesjonen senere endres gjennom nye 

vedtak, og det i den forbindelse utstedes nye konsesjonsdokumenter til erstatning for 

tidligere. Det er derfor ikke riktig som det uttrykkes i spørsmålet fra Ålesund 

kommune, at den opprinnelige konsesjonen er opphevet.» 

 

Departementets uttalelse taler for at gyldigheten til den opprinnelige konsesjonen fra 

2008/2009 også må være gjenstand for vurdering.  

 

Retten har som en følge av dette kommet til at det er nødvendig å vurdere de anførsler 

NTVH har fremsatt for så vidt gjelder påberopte saksbehandlingsfeil og grunnlag for 

ugyldighet også for de vedtakene som kom forut for vedtakene fra 2020 og 2021.  

 

Slik NTVH har anlagt søksmålet og begrunnet behovet for en prøving også av tidligere 

vedtak, anses disse som påstandsgrunnlag for at konsesjonen gitt til vindkraftverket er 

ugyldig. Det er således ikke snakk om krav som skal avvises etter tvisteloven § 1-3 på 

grunn av manglende rettslig interesse.  
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5.3 Generelt om domstolenes prøvingsrett 

 

NTVH har anført flere grunnlag for påstanden om at gitt anleggskonsesjon med senere 

endringer og godkjenning av detalj- og MTA-plan for Haram vindkraftverk er ugyldig.  

 

Anførslene forstås slik at de enkelte feil som påberopes må vurderes separat i tillegg til at 

et må foretas en samlet vurdering av hvilke virkninger feilene har fått for vedtakene.  

 

Når vedtak fra forvaltningen bringes inn for retten til kontroll, skal det ved prøving av 

vedtakenes gyldighet legges til grunn faktum på vedtakstidspunktet, jf. Rt-2012-1985. I 

nærværende sak må således vurderes det faktum som forelå på tidspunkt for det enkelte 

vedtak.  

 

Domstolen kan prøve om det er lagt riktig faktum til grunn. Videre kan retten prøve 

lovtolkningen og om saksbehandlingen er korrekt. Når det gjelder det såkalte «frie 

forvaltningsskjønn» er imidlertid domstolens prøvingsrett begrenset. Det vises til Rt-1982-

241 (Altadommen) hvor Høyesterett uttalte  

 

«Konsesjonsmyndighetenes adgang til å foreta en temmelig fri skjønnsmessig 

vurdering følger også av at det i § 8 er sagt at konsesjon til en vassdragsregulering 

som medfører skade eller ulempe, «bør i alminnelighet bare gis» hvis skader eller 

ulemper må antas å være av mindre betydning enn fordelene ved reguleringen. 

 

Den rent skjønnsmessige avveining av fordeler mot skader og ulemper som Kongen 

og Stortinget foretar etter vassdragsreguleringsloven § 8, kan domstolene ikke 

overprøve. Dette følger av vanlige regler om domstolenes adgang til å prøve 

gyldigheten av forvaltningsvedtak. Tilsidesettelse av skjønnsmessige 

forvaltningsavgjørelser kan nok tenkes på det grunnlag at det er utvist vilkårlighet 

eller at det foreligger myndighetsmisbruk. Men i den foreliggende sak er det ikke 

rettet noe angrep mot reguleringsvedtaket på dette grunnlag. 

 

Det er ingen uenighet mellom partene på dette punkt. Når jeg likevel har funnet 

grunn til å nevne begrensningen i domstolenes prøvningsrett, er det fordi saken har 

vakt stor allmenn interesse, og fordi oppfatningen til dels synes å være at domstolene 

skal overprøve den prioritering og avveining av interesser som 

Stortinget og Kongen har foretatt. Dette er altså ikke riktig.» 

 

Domstolen kan således ikke prøve den konkrete avveiningen av fordeler og ulemper med 

vindkraftverket på Haramsøy. Videre kan domstolen ikke overprøve 

konsesjonsmyndighetens vurderingen av om kompetansen til å gi konsesjon bør benyttes. 

Rettens oppgave er å ta stilling til om det foreligger formelle mangler ved konsesjonen 

eller om det er utøvd myndighetsmisbruk i form av vilkårlighet, grov forskjellsbehandling 

eller grov urimelighet. 

 

Retten går så over til å foreta det enkelte vedtak i forhold til de feil som er anført.  
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5.4 OEDs konsesjonsvedtak av 14. desember 2009 

 

NVE fattet vedtak hvor Haram Kraft ble innvilget konsesjon den 24. juni 2008. Vedtaket 

ble påklaget av Haram kommune, foreningen Ope Landskap (nå NTVH), Norsk 

Ornitologisk forening, Nordøy Idrettslag, Indre Åkre Bygdelag og to privatpersoner. Etter 

klagebehandling ble NVEs vedtak stadfestet av departementet 14. desember 2009. 

 

Det var under hovedforhandlingen enighet om at det er det endelige vedtaket truffet av 

OED som er gjenstand for domstolsprøving, ikke det opprinnelige vedtaket fra NVE. Det 

er således vedtaket av 14. desember 2009 som vil bli gjennomgått, dog slik at NVEs 

vedtak ligger som bakgrunn for departementets vedtak, slik det er lagt til grunn i 

klagebehandlingen. 

  

Fra NTVHs side er anført en rekke ugyldighetsgrunner som vil bli behandlet nedenfor. 

 

5.4.1 Manglende materiell kompetanse 

 

Retten forstår denne anførselen fra NTVH som at det anføres at energiloven § 1-2 

oppstiller et minstekrav for å tildele konsesjon, og at først dersom dette minstekravet er 

oppfylt, kan forvaltningen foreta en skjønnsmessig vurdering av om konsesjon skal gis.  

 

Retten har kommet til at anførselen ikke fører fram og at det ikke foreligger 

kompetansemangel ved konsesjonsvedtaket fra 2009. 

 

Utbygging av vindkraft har vært politisk ønskelig ut fra en miljøpolitisk synsvinkel med 

ønske om å satse på fornybar energi. Samtidig vil utbygging av vindkraftverk innebære 

inngrep i natur, dyreliv og miljø, noe som har gjort at det, særlig lokalt i de områder som 

påvirkes, har vokst fram motstand. Det er derfor reguleringer av konsesjonsbehandlingen. 

 

Produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. reguleres 

av Energiloven av 29. juni 1990. Konsesjon for elektriske anlegg reguleres av lovens 

kapittel 3, hvor det i § 3-1 fremgår: 

 

«Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi kan 

ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller 

utvidelse av bestående anlegg.» 

 

Saksbehandlingen av konsesjonssøknader reguleres i kapittel 2, hvor det i § 2-1 både er 

oppstilt hvilke krav som stilles til søknaden og angitt hvordan denne skal behandles.  

 

Lovens formål fremgår i § 1-2: 
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«Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas 

hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.» 

 

Bestemmelsens ordlyd og plasseringen av bestemmelsen i lovens kapittel 1 taler for at det 

er tale om en angivelse av lovens formål som ikke kan tolkes som et minstekrav for at 

konsesjon kan gis.  

 

Formålsbestemmelsen er nærmere beskrevet i Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) pkt. 3.1.2.2 hvor 

departementet uttalte: 

 

«Etter departementets mening vil det ligge mange utfordringer i moderne 

energiforvaltning der flere hensyn gjør seg gjeldende. Etter departementets syn vil en 

for detaljert fremheving av enkelte formål gjøre bestemmelsen mindre egnet til å 

ivareta andre viktige formål, for eksempel hensynet til næringsutvikling. Det bør 

videre unngås at en formålsbestemmelse blir en opplisting av for mange hensyn. 

Spørsmålet er om en opplisting har noen større verdi enn en mer generelt utformet 

formålsbestemmelse, utover å tjene som en ren «huskeliste» for lovanvenderen. En 

slik nærmere presisering passer etter departementets vurdering bedre i motivene enn i 

lovens ordlyd. Gjennom en opplisting i motivene vil det også være lettere å få fram 

at opplistingen ikke er ment å være uttømmende. 

 

I formuleringene «samfunnsmessig rasjonell» og «allmenne interesser» vil man etter 

departementets syn sikre en balansert avveining av eksisterende og nye hensyn. 

 

Det er på det rene at miljøhensyn og bærekraftig utnytting vil være sentrale 

momenter ved tolkning av dette begrepet slik det fremgår av merknadene til 

lovbestemmelsen i Ot.prp.nr.43 (1989–1990):  

«Under allmenne interesser hører bl.a vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv, 

landskap, fugletrekk, fisk, næringsliv samt det berørte lokalsamfunn og de berørte 

kommuner.» 

 

Som det fremgår skal de valgte formuleringene sikre en balansert avveining av 

eksisterende og nye hensyn, noe som er i samsvar med departementets uttalelse samme 

sted om at man har gått inn for en generell formålsbestemmelse. Videre fremgår at «Med 

forslaget understrekes energimyndighetenes ansvar for det totale energisystem, herunder 

vurderinger og virkemidler knyttet til bruk og utnyttelse av energi.» 

 

Dette følges opp i beskrivelsen av nettpolitikk som ble gitt i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) 

punkt 3.3.5: 

 

«Konsesjon skal etter energiloven gis til prosjekter som vurderes å være 

«samfunnsmessig rasjonelle». Med samfunnsmessig rasjonelt og 

samfunnsøkonomisk lønnsomt legger man til grunn det samme. Det betyr at en må 

vurdere både de kostnads- og nytteelementer som kan verdsettes i kroner og de 

elementer som i dag ikke kan verdsettes på en effektiv og allment akseptert måte. For 

mange produksjonsprosjekter er det de virkningene som ikke kan verdsettes, særlig 
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miljøvirkninger, som varierer mest fra sak til sak og er avgjørende for utfallet av 

konsesjonsbehandlingen. Disse må beskrives og vurderes kvalitativt. Eksempler på 

hva som ikke verdsettes i kroner er visuelle virkninger, påvirkning på biologisk 

mangfold, ringvirkninger for næringslivet regionalt og prosjektets betydning for 

friluftsliv og turisme.» 

 

Winge drøfter problemstillingen i Kampen om arealene (2013) hvor han etter en 

gjennomgang av spørsmålet uttrykker under pkt. 4.3.4 Samlet vurdering av energilovens 

minstekrav: 

 

«Det ovenstående viser at energimyndighetene er gitt vid fullmakt til å avgjøre 

hvorvidt et omsøkt energitiltak oppfyller lovens minstekrav eller ikke. Selv 

om man skulle legge til grunn at energiloven fastsetter et materielt krav om 

interesseovervekt for at det skal foreligge konsesjonskompetanse, vil det langt 

på vei være energimyndighetene som avgjør hvorvidt et energitiltak oppfyller 

lovens minstekrav eller ikke. Når energimyndighetene i tillegg har adgang til 

å legge til-grunn et annet syn på tiltakets skadeomfang enn hva de respektive 

fagmyndigheter gir uttrykk for, vil det være energimyndighetene som avgjør 

hvilke arealinteresser det er viktigst å ivareta i energisaker.» 

 

Lovens ordlyd og forarbeidene gir klare føringer for når konsesjon skal gis for å sikre at 

energiressursene utnyttes på en måte som vurderes å være samfunnsmessig rasjonell.  

 

Retten legger til grunn at det må foretas en samlet vurdering av det enkelte prosjekt hvor 

samfunnsmessige kost/nyttebetraktninger vurderes mot de konkrete ulemper prosjektet har. 

Dette er vurderinger som må foretas av konsesjonsmyndighetene.  

 

Domstolene vil ikke være rette instans til å foreta vurderinger av slik samfunnsøkonomisk 

karakter hvor hensyn til politikk og fag står sentralt. Det vises til Høyesteretts uttalelser i 

Rt-1982-241 (Alta) og til Rt-1979-1179 side 1181 hvor Høyesterett uttalte: «Men 

domstolene kan ikke sette seg i administrasjonens sted og erstatte dennes avveining av de 

ulike hensyn med sin egen.» 

 

Vurderingen av om lovens formål er oppfylt vil være en del av det forvaltningsskjønn som 

domstolen ikke kan overprøve. Det er således ikke et «minstekrav» som kan påberopes 

som ugyldighetsgrunn dersom det ikke er oppfylt.  

 

Retten går så over til å vurdere NTVHs anførsel om at konsesjonsmyndigheten har bygget 

på uriktig faktum ved behandlingen av søknaden. Denne anførselen henger etter rettens 

vurdering nært sammen med anførselen om manglende utredning av 

produksjonspotensialet. Anførslene vil derfor bli vurdert samlet. 
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5.4.2. Manglende utredning og uriktig faktum 

 

Spørsmålet retten skal ta stilling til er om konsesjonsmyndigheten har foretatt en forsvarlig 

utredning av saken før søknaden ble behandlet, herunder om vindressursene i området og 

produksjonspotensialet var tilstrekkelig klarlagt. Videre må det tas stilling til om det er 

bygget på uriktig faktum ved behandlingen av søknaden.  

 

Etter bevisførselen har retten kommet til at det ble foretatt en forsvarlig utredning og at det 

ikke er lagt uriktig faktum til grunn ved behandling av søknaden i 2008/2009.  

 

NTVH har vist til at det i Miljødirektoratets rapport av 20. oktober 2015 er foretatt en 

innstramming når det gjelder kravet til dokumentasjon av vindforhold. Det er videre vist til 

at produksjonskapasiteten til vindkraftverket på Haramsøy har blitt betydelig redusert i 

forhold til den konsesjon som ble gitt i 2009. På denne bakgrunn er anført at det ble foretatt 

en mangelfull utredning av produksjonspotensialet. Herunder er vist til at Haram Kraft 

hadde fått utarbeidet en rapport fra Kjeller Vindteknikk i 2005 som ikke ble lagt ved 

konsesjonssøknaden. 

 

Det fremgår av NVEs vedtak 24. juni 2008 at: 

 

 «NVE har vektlagt at det er svært gode vindforhold i området. Vindkraftverket vil 

kunne få en installert effekt på inntil 66 MW, og vil kunne produsere ca. 200 GWh 

ny fornybar elektrisitet. Produksjonen av elektrisitet vil kunne dekke et normalt årlig 

forbruk til ca. 11 800 husstander. Haram vindkraftverk vil være med på å bidra til at 

Regjeringens langsiktige målsetting om 30 TWh ny fornybar energiproduksjon og 

energieffektivisering kan oppfylles.» 

 

NVEs vurdering bygget på utførte vindmålinger som var vedlagt søknaden til Haram Kraft. 

Det var foretatt målinger av vind henholdsvis 20 og 32 meter over bakken to ulike steder i 

planområdet. Resultat av målingene var sammenlignet med innhentede måleresultater for 

Ona for å gi utvidet kunnskap om vindforholdene i området. Dette som en følge av at det 

hadde blitt foretatt vindmålinger på Ona i mange år.  

 

Ved hjelp av foretatte målinger og innhentede data ble det utarbeidet vindkart for å vise 

forventede vindressurser for området. Måling av vindressurser og produksjonsberegninger 

var foretatt for Haram Kraft av selskapet NEG Micon og vedlagt søknaden. Det var ikke 

målt vind i produksjonshøyde til et planlagt anlegg, noe som var i samsvar med praksis på 

den tiden. Det vises til forklaringen fra Kristin Ankile for Haram Kraft. 

 

Videre bygget NVE på egne kartlegginger av området basert på informasjon fra Det norske 

meteorologisk institutt og som gjengis i NVEs vindatlas. Fremgangsmåten var i samsvar 

med praksis ved behandlingen av søknader i det aktuelle tidsrommet. Det vises til OEDs 

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverkanlegg fra juni 2007. 



 - 26 - 20-118161TVI-TMOR/TALE 

 

Retten viser også til forklaringen fra vitnet Arne Olsen, som tidligere arbeidet i NVE. Han 

forklarte at forventet produksjonskapasitet var en viktig forutsetning for prosjektet, men at 

man ikke hadde behov for grundigere analyser for å ta stilling til dette. NVE bygget på 

kjent kunnskap om vindforholdene i området, både ut fra de målinger som forelå i 

søknaden og ut fra NVEs eget vindressurskart. I tillegg bygget man på kunnskap ervervet 

fra tilsvarende prosjekter. Til grunn for vurderingen lå også den kunnskap man på den 

tiden hadde om tekniske løsninger og forutsetningen om teknologisk utvikling på området. 

 

Videre legger retten i sin vurdering vekt på at det undervegs i prosessen ble stilt krav om 

tilleggsutredninger fra NVEs side, slik det eksempelvis ble gjort 2. juni 2005. Dette viser at 

konsesjonsmyndigheten etterspurte og samlet inn de opplysninger som ble ansett 

nødvendige for en tilstrekkelig utredning av saken før søknaden ble behandlet. 

 

Det forhold at det i senere tid er gjort endringer som i større grad enn tidligere krever at det 

foretas vindmålinger i produksjonshøyde, er ikke avgjørende når retten skal vurdere det 

faktum som ble lagt til grunn av konsesjonsmyndighetene på vedtakstidspunktet. Herunder 

må det ses hen til at det ble stilt krav om detaljplanlegging med nærmere fastsatte vilkår. 

Kravet om detaljplanlegging var i samsvar med praksis og legger til grunn at det skulle 

foretas grundigere undersøkelser etter at konsesjon var gitt. Det vises til forklaringen til 

underdirektør Tollef Taksdal i OED, som forklarte at konsesjon gis med en premiss om 

senere detaljprosjektering.  

 

På bakgrunn av bevisførselen har retten kommet til at det var foretatt en forsvarlig 

utredning av tilgjengelige vindressurser og produksjonspotensial ved behandlingen i 

2008/2009. Haram Kraft hadde utført målinger på linje med det som var praksis på 

vedtakstidspunktet. Det foreligger per i dag ingen holdepunkter for at vindressursene i det 

aktuelle området ikke er tilstrekkelig gode slik dette ble bekreftet i senere målinger foretatt 

i 80 meters høyde. Det vises for øvrig til Sunnmøre tingretts kjennelse av 19. november 

2020.  

 

Retten har videre kommet til at det ikke er lagt uriktig faktum til grunn for vurderingen.  

 

Det er som nytt dokument i saken lagt frem rapport fra Kjeller Vindteknikk datert 29. 

august 2005 hvor det er utredet tre alternative løsninger for plassering av vindturbiner i 

planområdet. NTVH har anført at denne rapporten viser at produksjonspotensialet ikke var 

realistisk estimert i søknaden fra Haram Kraft, og at det riktige ville vært å legge til grunn 

en produksjon på 38 til 45 MW fordelt på 13 til 15 vindturbiner. 

 

Det fremgår av konklusjon i NVEs vedtak at det legges til grunn at det var «svært gode 

vindforhold» i området. Som nevnt foreligger ikke holdepunkter for at dette var uriktig.  
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I rapporten fra Kjeller Vindteknikk ble det utredet tre alternativer med henholdsvis 13, 15 

og 20 vindturbiner, hver med en produksjonskapasitet på 3 MW. Dokumentet var et 

arbeidsdokument som skisserte ulike løsninger og ble ikke lagt frem for 

konsesjonsmyndigheten.  

 

Slik retten vurderer det gir rapporten fra Kjeller Vindteknikk ikke grunnlag for å fastslå at 

det ble bygget på uriktig faktum ved behandlingen av søknaden. Rapporten viser flere 

alternativer for mulig utbygging. Ett av alternativene var en utbygging med 20 turbiner 

som kunne gi en kapasitet på 60 MW. Dette var en vurdering ut fra tilgjengelig teknologi 

på vedtakstidspunktet og foreslått plassering av et ulikt antall turbiner i området, blant 

annet ut fra vind- og turbulensforhold.  

 

Etter bevisførselen i saken har retten kommet til verken rapporten fra 2005 eller annen 

dokumentasjon gir grunnlag for NTVHs anførsel om at det er lagt feil faktum til grunn av 

konsesjonsmyndigheten. Det forhold at prosjektet senere er nedskalert skyldes ikke at man 

i forbindelse med den opprinnelige konsesjonsbehandlingen la et uriktig faktum til grunn.  

 

Retten finner i denne sammenheng grunn til å bemerke at faktum under enhver 

omstendighet ble ytterligere utredet og vurdert ved behandlingen av detaljplan i 

2019/2020.  

 

5.5 Endringsvedtaket fra 2014 

 

NVE fattet vedtak om endret anleggskonsesjon for Haram Vindkraftverk 30. januar 2014 

hvor det ble innvilget utsatt frist for idriftsettelse og endring av spenning for 

jordkabelanlegget.  

 

I vedtaket fremgår vedrørende endret spenning at: 

 

Til grunn for vedtaket legger NVE at de økonomiske rammebetingelsene for 

vindkraft i de senere årene ikke har vært tilstrekkelige for å få etablert 

vindkraftverket. NVE legger videre til grunn at tiltakshaver fortsatt er inne 

i en anbudsprosess, der innsamling av vinddata har tatt lengre tid enn forutsatt. 

 

NVE legger også til grunn at tiltakshaver viser til at deler av planområdet ikke kan 

utnyttes som følge av ekstremvinder, og at planområdets størrelse og antallet 

vindturbiner skal reduseres. NVE ber om at denne reduksjonen og dens virkninger 

for natur, miljø og samfunn, beskrives i den detaljplan som skal utarbeides før 

anleggsarbeidet med vindkraftverket starter. NVE har derfor endret vilkår nr 8 i 

anleggskonsesjon (om detaljplan). 

 

Som følge av endret spenning internt i anlegget ble muligheten for utbygging redusert. 

NTVH har anført at det er en saksbehandlingsfeil at det ved behandling av søknaden ikke 

ble foretatt en ny vurdering av om vilkårene for konsesjon var oppfylt.  Det er videre anført 
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at manglende utredning av konsekvensene av endringen er en saksbehandlingsfeil. 

Manglende offentlig utlegging, kunngjøring og høring er også anført å være en 

saksbehandlingsfeil.  

 

5.5.1. Manglende utredning av konsekvensene av endringen og manglende vurdering 

av vilkårene for konsesjon 

 

Retten forstår NTVHs anførsel som at det anføres at konsekvensene av endringen ikke er 

tilstrekkelig utredet og at det ikke er vurdert om vilkårene for konsesjon fortsatt var oppfylt 

med den omsøkte endringen.  

 

Som redegjort for foran ble konsesjon til Haram vindkraftverk i samsvar med praksis gitt 

med en øvre ramme for installert effekt og forutsetning om detaljprosjektering i MTA- og 

detaljplan.  

 

I forhold til søknaden om endringer i spenningen var det lagt til grunn at søknaden bygget 

på endrede forutsetninger undervegs i prosjektet, både når det gjaldt de generelle 

rammebetingelsene for vindkraftverk, vindforholdene og anbudsprosessen hvor Haram 

Kraft hadde kontakt med aktuelle leverandører. 

 

I samsvar med det retten har kommet til foran under pkt. 5.4.2 legges til grunn at det i stor 

grad vil være opp til forvaltningen selv når en søknad anses tilstrekkelig utredet til at 

vedtak kan treffes, jf. også Rt-2009-661 og HR-2017-2376-A. For behandling av en 

søknad som denne vises særlig til at forvaltningen har anledning til å kreve ytterligere 

informasjon og at det kan kreves tilleggsutredninger.  

 

Etter bevisførselen har retten kommet til at det ikke er holdepunkter for at ytterligere 

utredning ville gitt annen kunnskap som kunne ledet til et annet resultat. Retten har således 

kommet til at ikke er holdepunkter for at konsekvensene av endringen i 2014 var 

mangelfullt utredet.  

 

Retten legger vekt på at det i praksis er vanlig at det skjer til dels betydelige endringer i 

forbindelse med at prosjektet utformes og beskrives mer detaljert i de planer som kreves. 

Dette følger av lovens system og av ordlyden i de vedtak som er truffet. Det vises videre til 

forklaringen fra vitnet Olsen, som også ble bekreftet av underdirektør Taksdal.  

 

Bakgrunnen for denne fleksibiliteten er etter det som ble forklart å sikre mulighet for et 

mest mulig samfunnsmessig rasjonelt anlegg innenfor den gitte rammen, hvor det er mulig 

å hensynta både teknologisk utvikling generelt og eventuelle endrede forutsetninger som 

viser seg undervegs i prosessen. 
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Energiloven gir etter rettens vurdering ikke grunnlag for å kreve at det foretas en ny 

interesseavveining ved behandling av endringer i en gitt konsesjon. I samsvar med praksis 

og med lovens formål vil det være formålstjenlig å foreta en samlet vurdering av alle 

endringer i prosjektet i forbindelse med detaljutformingen, slik NVE har vist til i vedtaket 

av 30. januar 2014. Det er således ikke en feil ved behandlingen av søknaden at det ikke 

ble foretatt en ny vurdering av prosjektets samfunnsmessige lønnsomhet.  

 

Etter dette har retten kommet til at de nødvendige utredninger var gjort for behandling av 

søknaden og at det ikke er nødvendige vurderinger som er utelatt. 

 

Retten finner videre grunn til å bemerke at under enhver omstendighet vil en eventuell 

manglende vurdering i 2014 være reparert da MTA-plan og detaljplan ble behandlet av 

konsesjonsmyndigheten i 2019/2020.  

 

5.5.2 Manglede utlegging, kunngjøring og høring 

 

Det følger av energiloven § 2-1 femte til sjuende ledd at søknader skal kunngjøres, legges 

ut til gjennomsyn og sendes på høring. Dette kan unnlates «når det finnes ubetenkelig». 

 

Til denne bestemmelsen er det i forarbeidene, Ot.prp. nr. 43 1989-90 side 86, uttalt:  

 

«Utleggelse og kunngjøring bør ikke omfatte mindre saker som f.eks kabelanlegg 

eller endring av bestående anlegg som er uten betydning for allmennhetens interesser 

og som ikke medfører større inngrep.» 

 

Uttalelsen i forarbeidene taler for at endringen som ble vedtatt i 2014 er av slik karakter at 

det var ubetenkelig å unnlate utlegging, kunngjøring og høring. 

 

Endringen gjaldt redusert spenning i en jordkabel internt i anlegget. En slik endring berører 

i liten grad omgivelsene. Dette taler etter rettens vurdering også for at det var ubetenkelig å 

unnlate utlegging og kunngjøring, og at en høring ikke ville gitt ytterligere opplysning til 

saken.  

 

Videre må det etter rettens vurdering legges vekt på at offentlige organer, grunneiere, 

rettighetshavere og andre som ble direkte berørt ble orientert om vedtakene og hadde 

anledning til å klage. Det er opplyst at vedtaket ikke ble påklaget. 

 

For vindkraftverket på Haramsøy må det legges til grunn at planene var allment kjent også 

gjennom avisartikler. Det vises til departementets redegjørelse for dette i sin 

omgjøringsvurdering av 9. oktober 2020. 
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Retten har etter dette kommet til at det var ubetenkelig å unnlate offentlig ettersyn, 

kunngjøring og høring. Det foreligger således ingen saksbehandlingsfeil ved 

endringsvedtaket fra 2014.  

 

Det bemerkes at konsekvensene av en eventuell saksbehandlingsfeil på dette området ikke 

ville virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. 

  

5.6 OEDs vedtak av 24. mars 2020 

 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) med detaljplan for Haram vindkraftverk ble 

utarbeidet av Multiconsult for Haram kraft 1. april 2019. Det ble i tillegg søkt om en 

mindre utvidelse av konsesjonsområdet og utvidet varighet for konsesjonen fra 25 til 30 år.  

 

NVE godkjente planen i vedtak av 30. august 2019: 

 

NVE gir med hjemmel i energilovens § 3-1 tillatelse til å utvide konsesjonens 

varighet fra 25 til 30 år (jf. konsesjon meddelt Haram Kraft datert av 07.02.2019). Vi 

tillater også utvidelse av konsesjonsområdet med 2211 m2 i henhold til kart (jf. 

vedlegg 3). 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner fremlagte MTA og 

detaljplan av 01.04.2019 og 13.06.2019 for å bygge og drive Haram vindkraftverk 

med tilhørende nettilknytning i Haram kommune. 

 

Vedtaket ble påklaget av Haram kommune og NTVH, i tillegg til flere andre 

organisasjoner og privatpersoner. Blant klagegrunnene var manglende utredning av 

virkningene for omgivelsene og manglende involvering i prosessen. Det ble også klaget på 

vedtaket om utvidet konsesjonsvarighet. 

 

OED traff den 24. mars 2020 vedtak med slik ordlyd: 

 

NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan og MTA for Haram vindkraftverk av 30. 

august 2019 stadfestes med de forutsetninger om endring av turbinplassering 1, 2, 3, 

4, 5 og 8 med internveier, som følger av punkt 3.5 og krav til tiltaksplan for TV 

signaler i punkt 3.7 i vedtaket her. 

 

NVE skal godkjenne endringene i MTA/detaljplan. 

 

Anleggsarbeid uavhengig av endringene kan gjennomføres. 

 

Fra NTVHs side er anført at vedtaket er ugyldig. Det er anført at søknaden skulle vært 

behandlet som en konsesjonspliktig endring ettersom anleggets samlede effekt ble redusert 

til nesten det halve. Det ble ikke foretatt tilstrekkelig vurdering av om anlegget med så 

betydelig redusert effekt fortsatt fylte lovens vilkår om å være «samfunnsmessig rasjonelt». 
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Videre er anført at det ikke var grunnlag for å utvide konsesjonsperioden til 30 år regnet fra 

konsesjonens idriftsettelse. 

 

Retten vil først behandle spørsmålet om det ble foretatt en tilstrekkelig vurdering av 

anlegget i forhold til energilovens formålsbestemmelse, herunder om det var grunnlag for å 

kreve at endringen skulle vært behandlet som en konsesjonsendring. Deretter vil retten 

vurdere anførselen om ugyldighet på grunn av feil som følge av utvidet varighet. 

 

5.6.1 Ble det foretatt tilstrekkelig vurdering av betydningene av endringene 

 

Det fremgår av søknaden fra Haram Kraft og konsesjonsmyndighetens behandling av 

denne at endringen i anleggets effekt ikke ble behandlet som en konsesjonsendring, men 

som en del av godkjenning av MTA- og detaljplan.  

 

Retten legger til grunn at behandlingsmåten er i samsvar med energilovens forutsetninger 

og system om konsesjoner. Det vises til NVEs brev av 8. juni 2018 vedrørende 

Forventninger til konsesjonærer ved realisering av vindkraft: 

 

«Dersom det gis konsesjon, blir det alltid fastsatt vilkår i konsesjonen om detaljplan 

og MTA. Detaljplanen skal redegjøre for den endelige utbyggingsløsningen og MTA 

skal sikre at en eventuell utbygging skjer i henhold til konsesjonen med samtlige 

fastsatte vilkår. Både detaljplan og MTA skal godkjennes av NVE før igangsetting av 

utbyggingen av vindkraftverket. Dersom den endelige utbyggingsløsningen avviker 

fra søknaden, skal endrede virkninger utredes i henhold til det utredningsprogrammet 

som lå til grunn for søknadens konsekvensutredninger.» 

 

Dette ble bekreftet av underdirektør Taksdal, som forklarte i retten at det ikke anses 

nødvendig å søke om konsesjonsendring dersom effekten reduseres i forhold til innvilget 

ramme. Det er imidlertid visse vilkår som må være oppfylt, og det må foretas en vurdering 

av det endrede prosjektet i forhold til fordeler og ulemper. Selv om det for anlegget på 

Haramsøy var snakk om en «uvanlig stor reduksjon», er det selve vurderingen av endret 

effekt som er det sentrale, ikke om dette behandles som endret søknad eller som en del av 

MTA- og detaljplan. 

 

Etter bevisførselen har retten kommet til at det ikke var en saksbehandlingsfeil at 

endringen ikke ble behandlet som en konsesjonsendring, men som en del av godkjenning 

av MTA- og detaljplan. Det vises til energilovens ordlyd og system og at en slik 

fremgangsmåte er i samsvar med etablert forvaltningspraksis. Avgjørende for vedtakets 

gyldighet vil være om konsesjonsmyndigheten foretok de vurderinger som var nødvendige 

for å avgjøre om tiltaket fortsatt oppfylte lovens formål om å være «samfunnsmessig 

rasjonelt». 

 

NVE vurderte endelig utbyggingsløsning under pkt. 4.1 i vedtaket av 19. august 2019 slik:  
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«I mottatt MTA/detaljplan er antall turbiner redusert til 8 (jf. figur 1). Installert effekt er 

redusert fra 66 MW til 33 MW. I forbindelse med høring av MTA/detaljplan er det flere som 

stiller spørsmål til om forutsetningene for konsesjonen er oppfylt. De viser til at en av 

begrunnelsene for konsesjonen var at Haram vindkraftverk ville være et positivt bidrag for 

kraftsituasjonen i dette underskuddsområdet. Mange påpeker at det ikke lenger er anstrengt 

kraftsituasjon i Møre- og Romsdal. At installert effekt i tillegg er halvert i størrelse, gjør at 

høringsinstansene stiller spørsmål til om det fortsatt er samfunnsøkonomisk rasjonelt å 

realisere prosjektet, strømproduksjon vs. virkninger for omgivelsene. 

 

NVE er enig i at forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal er forbedret siden 2008, men et 

vindkraftverk på Haramsøy vil likevel være positivt for forsyningssikkerheten lokalt og 

regionalt. Ved at installert effekt er halvert vil Haram vindkraftverk gi lavere produksjon enn 

det som NVE la til grunn i konsesjonen fra 2008. I vurderingen av om det er 

samfunnsmessig rasjonelt å realisere prosjektet ser vi på nytten av prosjektet opp imot 

ulempene. Til tross for at installert effekt nesten er halvert, mener vi fortsatt at fordelene ved 

prosjektet overstiger ulempene. Antall turbiner er halvert, arealinngrepet er blitt mindre og 

de valgte turbinene vil gi høyere produksjon enn de som lå til grunn for konsesjonen i 

2008.» 

 

Som det fremgår ble det foretatt en vurdering av positive og negative sider ved den endring 

som var foretatt i prosjektet. Herunder ble det vist til at installert effekt var redusert fra 66 

MW til 33MW og at det som en følge av dette var stilt spørsmål ved om det fortsatt var 

samfunnsmessig rasjonelt å realisere prosjektet. Det ble også tatt opp og vurdert at 

forsyningssituasjonen i området er forbedret etter at konsesjon ble gitt. NVE konkluderte 

med at til tross for nesten halvert effekt ble fordelene vurdert å overstige ulempene.  

 

NVEs vedtak ble stadfestet av OED som ikke foretok utdypende vurderinger på dette 

punkt.  

 

På bakgrunn av den vurdering som ble foretatt av konsesjonsmyndigheten fremgår det etter 

rettens vurdering at spørsmålet om prosjektet var samfunnsmessig rasjonelt ble vurdert. 

Etter bevisførselen har retten ikke holdepunkter for å fastslå at denne vurderingen var 

mangelfull. For øvrig vises også til kjennelsen av 19. november 2020 om dette.  

 

Det er etter rettens vurdering ikke et krav at det skal foretas en særskilt vurdering av 

prosjektets bedriftsøkonomiske lønnsomhet, slik NTVH synes å anføre.  

 

Vitnet Olsen forklarte i retten at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ikke ble vurdert isolert da 

konsesjon ble gitt, men inngikk i den samlede vurderingen av om prosjektet var 

samfunnsmessig rasjonelt. Tilsvarende vurdering ble gjort da den endelige 

utbyggingsløsningen var gjenstand for vurdering ved behandling av MTA- og detaljplanen. 
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Herunder ble det vist til at konsesjonærens beslutning om å ønske å bygge ut normalt i seg 

selv vil være et moment som tilsier at prosjektet er bedriftsøkonomisk lønnsomt. 

 

Retten har kommet til at det ikke er en saksbehandlingsfeil at vurderingen av prosjektets 

lønnsomhet er tatt med i den samlede vurderingen av prosjektet. Dette er også i samsvar 

med departementets uttalelse i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) side 25 som NTVH har vist til: 

 

«Konsesjon skal etter energiloven gis til prosjekter som vurderes å være 

«samfunnsmessig rasjonelle». Med samfunnsmessig rasjonelt og 

samfunnsøkonomisk lønnsomt legger man til grunn det samme. Det betyr at en må 

vurdere både de kostnads- og nytteelementer som kan verdsettes i kroner og de 

elementer som i dag ikke kan verdsettes på en effektiv og allment akseptert måte. For 

mange produksjonsprosjekter er det de virkningene som ikke kan verdsettes, særlig 

miljøvirkninger, som varierer mest fra sak til sak og er avgjørende for utfallet av 

konsesjonsbehandlingen. Disse må beskrives og vurderes kvalitativt. Eksempler på 

hva som ikke verdsettes i kroner er visuelle virkninger, påvirkning på biologisk 

mangfold, ringvirkninger for næringslivet regionalt og prosjektets betydning for 

friluftsliv og turisme.» 

 

Det fremgår av blant annet rapporten som er utarbeidet av Oslo Economics at prosjektet 

var mer lønnsomt i 2019/2020 enn da konsesjon ble gitt i 2008/2009. Dette samsvarer også 

med Olsens forklaring og NVEs vedtak fra 2008 hvor det ble vist til at utbygging av 

vindkraft ville forutsette offentlige støtteordninger. 

 

Som en del av vurderingen av prosjektet i 2019/2020 er det også lagt vekt på at endret 

spenning i anlegget ga redusert effekt, men også betydelig reduserte kostnader. Videre ble 

vist til at ulempene ble vurdert å være redusert med et nedskalert prosjekt. 

 

Retten har etter dette kommet til at det ble foretatt en forsvarlig vurdering av om prosjektet 

var samfunnsmessig rasjonelt hvor samtlige av de hensyn som var nødvendige for 

vurderingen var tilstrekkelig utredet og hensyntatt.  

 

5.6.2 Konsesjonens varighet 

 

NTVH har anført at det er feil i NVEs vedtak av 30. august 2019 ettersom det ble gitt 

konsesjon for 30 år regnet fra idriftsettelse av anlegget. Vedtaket ble stadfestet av OED 24. 

mars 2020.  

 

I vedtak av 19. mars 2021 ble konsesjonstiden endret etter anmodning fra Haram Kraft. 

Retten vil derfor vurdere spørsmålet under punkt 5.7. 
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5.7 OEDS vedtak av 19. mars 2021 

 

Etter anmodning fra Haram Kraft av 16. mars 2021 traff OED den 19. mars 2021 vedtak 

med slik konklusjon: 

 

«Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a endres departementets 

vedtak av 24. mars 2020 slik at fristen for konsesjonsperioden etter energiloven § 2-2 

annet ledd settes til 30 år retnet fra vedtaket av 24. mars 2020.»  

 

NTVH har anført at vedtaket er ugyldig på grunn av kompetansemangel ettersom 

konsesjonsmyndigheten ikke hadde hjemmel til å fastsette en konsesjonstid ut over 30 år 

fra konsesjonstidspunktet som var da tiltaket fikk konsesjon 24. juni 2008.  

 

Det følger av energiloven § 2-2 andre ledd at:  

 

«Konsesjon etter kap. 3, 4 og 5 gis for et begrenset tidsrom av inntil 30 år regnet fra 

da konsesjonen ble gitt.» 

 

Ordlyden isolert sett taler for at konsesjonens varighet skal regnes fra tidspunktet for 

konsesjonsvedtaket. Ordlyden gir ingen veiledning i forhold til om varigheten endres i de 

tilfeller det gis nye anleggskonsesjoner etter endringer, slik det er gjort for anlegget på 

Haramsøy en rekke ganger.  

 

Bakgrunnen for at konsesjoner har begrenset varighet fremgår i (Ot.prp. nr. 43 1989-1990) 

side 86-87:  

 

«Departementet viser til at 30 år er antatt gjennomsnittlig levetid teknisk og 

økonomisk for elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg.» 

 

Formålet er å gi konsesjon i samsvar med anleggets forventede levetid. En slik løsning vil 

også være i samsvar med reelle hensyn og er etter det opplyste lagt til grunn i praksis ved 

at varigheten regnes fra idriftsettelsen eller fra siste frist for idriftsettelse. Det vises til 

forklaringen fra Olsen om praksis i NVE og partsrepresentant Taksdal.  

 

Dersom man skulle legge til grunn en streng forståelse av ordlyden slik NTVH har anført, 

ville det medføre at man ikke hadde mulighet til å utnytte anlegget i hele dets levetid, noe 

som må antas å være i strid med energilovens formål om samfunnsmessig rasjonelle 

anlegg.  

 

Da NVE forlenget konsesjonstiden fra 25 til 30 år i vedtak av 30. august 2019 ble det gjort 

etter en vurdering av anleggets forventede teknisk-økonomiske levetid. OED sluttet seg til 

NVE sin vurdering og begrunnelse i vedtak av 24. mars 2020. 
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I vedtaket av 19. mars 2021 er fristen nå endret til 30 år regnet fra vedtaket av 24. mars 

2020. 

Retten har etter en samlet vurdering kommet til at vedtaket om konsesjonstid har hjemmel i 

energiloven § 2-2 og ikke er ugyldig. Det er lagt vekt på at lovens ordlyd må tolkes i 

samsvar med lovens formål og de forutsetninger som er gitt i forarbeidene og gjennomført 

i forvaltningspraksis. Det vises også til Frostating lagmannsretts uttalelse i kjennelse av 28. 

januar 2021 hvor lagmannsretten uttalte at «Det vil derfor være riktig å regne 

konsesjonstidens lengde fra det siste vedtaket.»  

 

Det er etter dette grunnlag for å fastsette konsesjonstiden til inntil 30 år regnet fra siste 

vedtak i saken som er 24. mars 2020. 

 

Etter vedtaket av 19. mars 2021 er det ikke nødvendig for retten å ta stilling til om 

varigheten også kunne vært fastsatt med utgangspunkt i driftsettelsestidspunktet.  

 

5.8 Konklusjon 

 

Som det fremgår av rettens redegjørelse foran har retten kommet til at det ikke foreligger 

feil ved konsesjonsmyndighetens vedtak som gjør konsesjonen ugyldige. De påberopte 

feilene er vurdert både hver for seg og samlet. 

 

Nei til vindkraftverk på Haramsøy får etter dette ikke medhold i sin påstand om at 

vedtakene er ugyldige, og de saksøkte parter, Staten ved Olje- og energidepartementet og 

Haram Kraft AS blir å frifinne.  

 

5.9 Sakskostnader 

 

Med det resultat retten har kommet til har staten ved Olje- og energidepartementet og 

Haram Kraft vunnet saken. Det følger av tvisteloven § 20-2 første og annet ledd at de som 

utgangspunkt har krav på full erstatning for sine sakskostnader.  

 

NTVH har anført at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å lempe 

NTVH sitt ansvar for motpartens omkostninger, helt eller delvis. Det er vist til tvisteloven 

§ 20-2 tredje ledd og til Rt-2009-661. 

 

Tvisteloven § 20-2 tredje ledd lyder slik: 

 

«Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende 

grunner gjør det rimelig. Det legges særlig vekt på 

a) om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først ble 

bevismessig avklart etter saksanlegget, 

b) om den vinnende part kan bebreides at det kom til sak eller har avslått et rimelig 

forlikstilbud, eller 
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c) om saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom 

tilsier slikt fritak.»  

 

Som det fremgår av ordlyden kan unntak fra hovedregelen om sakskostnadsansvar gjøres 

dersom «tungtveiende grunner gjør det rimelig». Det er således tale om et kvalifisert 

grunnlag for å benytte bestemmelsen. Videre er vist til momenter som skal tillegges vekt, 

uten at lovens oppramsing skal være uttømmende.  

 

Selv om styrkeforholdet mellom partene i saken er svært ulikt og saken gjelder forhold av 

stor samfunnsmessig betydning, er dette ikke tilstrekkelig til at unntaksbestemmelsen 

kommer til anvendelse. Det vises til Høyesteretts uttalelse i Rt-2012-207 avsnitt 17 hvor 

det ble lagt til grunn at det må komme noe i tillegg til velferdsmessig betydning og ulikt 

styrkeforhold. 

 

Saken reiser ikke prinsipielle spørsmål og den har ikke budt på tvil. Videre legges vekt på 

at saken har vært prøvd i to rettsinstanser i forbindelse med behandlingen av kravet om 

midlertidig forføyning og at den har vært gjenstand for omfattende behandling i 

forvaltningen. I tillegg foretok departementet i oktober 2020 ytterligere en vurdering etter 

Stortingets begjæring om omgjøring. 

 

Retten har etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å frita NTVH for 

sakskostnadsansvar. 

 

Advokat Blakstvedt har på vegne av staten lagt frem sakskostnadsoppgave med totalt 

kroner 159 500, som i sin helhet utgjør salær. Det er ikke fremsatt innvendinger mot 

oppgaven. 

 

Retten legger oppgaven til grunn som nødvendig og rimelig, jf. tvisteloven § 20-5, og 

NTVH dømmes til å erstatte statens kostnader med kroner 159 500. 

 

I forhold til Haram Kraft er det fra NTVHs side anført at kostnadene er for høye, særlig når 

det gjelder timeantallet etter forføyningssaken.  

 

Det må etter tvisteloven § 20-5 vurderes om kostnadene har vært nødvendige med saken, 

herunder om det «ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem». 

 

Advokat Ellingsen har på vegne av Haram Kraft lagt frem korrigert omkostningsoppgave 

på totalt kroner 1 171 318. Kroner 2 850 utgjør reise- og oppholdsutgifter mens det 

resterende beløpet gjelder salær. 

 

Kravet gjelder 63 timers arbeid som ble trukket ut av forføyningssaken, 275 timer etter 

forføyningssaken og 76 timer frem til hovedforhandlingens avslutning.   
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Haram Kraft har vist til at forberedelsene i saken har vært nødvendige. Det er vist til at det 

ble fremsatt en rekke provokasjoner som måtte besvares. Påstandsgrunnlaget ble også 

endret kort tid før hovedforhandlingen. I tillegg ble fremlagt ny rapport fra Oslo 

Economics. Dette er forhold som har gjort tidsbruken nødvendig. 

 

Retten legger til grunn at saken har et omfattende faktum som det har vært tidkrevende å 

gjennomgå. Faktum har i hovedsak vært det samme ved behandling av hovedsaken som da 

den midlertidige forføyningen ble behandlet høsten 2020, dog slik at de har tilkommet 

noen nye dokumenter. Sakens tema har blitt vinklet noe annerledes, særlig etter endringen 

av påstandsgrunnlag i februar 2021. Det har imidlertid vært snakk om mer spissede 

problemstillinger innenfor samme faktum slik at retten legger til grunn at det i det 

vesentlige er de samme forhold som ble behandlet i hovedsaken som i forføyningssaken.  

 

Etter en samlet vurdering har retten kommet til at kravet overstiger det som er nødvendige 

kostnader som det har vært rimelig å pådrag saken for å ivareta Haram Krafts interesser. 

Kravet må derfor reduseres. 

 

Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av hva som anses som rimelig salær. Retten har 

ikke merknader til timeprisen, som er opplyst å være i gjennomsnitt kroner 2 706 ved 

forberedelse og kroner 3357 under hovedforhandlingen. Tidsbruken er imidlertid for høy. 

 

Etter en skjønnsmessig vurdering av de momenter som gjør seg gjeldende har retten 

kommet til at sakskostnadene fastsettes til kroner 850 000 som NTVH dømmes til å 

erstatte Haram Kraft. 

 

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang samt 

mellomliggende avvikling av prioriterte saker.    
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DOMSSLUTNING 

 

 

1. Staten ved Olje- og energidepartementet frifinnes. 

 

2. Nei til vindkraftverk på Haramsøy dømmes til å erstatte Staten ved Olje- og 

energidepartementet sakskostnader med kroner 159 500 – 

etthundreogfemtinitusenfemhundre – innen 2 – to – uker fra dommens 

forkynnelse. 

 

3. Haram Kraft AS frifinnes. 

 

4. Nei til vindkraftverk på Haramsøy dømmes til å erstatte Haram Kraft AS 

sakskostnader med kroner 850 000 – åttehundreogfemtitusen – innen 2 – to – 

uker fra dommens forkynnelse. 

 

 

 

Retten hevet 

 

  Ruth-Louise Osborg   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


