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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling  

Utbygging og drift av vindparker er en arealkrevende virksomhet som reiser en rekke interes-

sekonflikter mellom vindparken1 og naboene. Fra sted til sted kan lokalinteressene variere, 

men den grunnleggende naborettslige interessekonflikten er den samme: Hvilke virkninger 

må naboene finne seg i? Naboloven2 foretar en interesseavveining mellom vindparkens rett til 

utnyttelse av egen eiendom, og naboens rett til å bli vernet fra virkninger som følge av denne 

utnyttelsen.3  

 

Mens vindkraft hylles som en fornybar kraftkilde og en delløsning til klimakrisen, beskriver 

naboen til Lista-vindpark støyplagen fra vindturbinene som «et jetfly [som] står i ro i lufta 

uten å klare å lande»4. Disse støyplagene er likevel innenfor statens anbefalte støygrense på 

45dBA5. CEO til Midtfjellet-vindpark vedkjenner at utbygging av vindparken medførte bety-

delige inngrep, men fremhever at «skal du ha strøm, går det på bekostningen av noe. Skal vi 

fortsette å slå på lysbryteren hjemme og fortsatt ha en verden etterpå, er det kanskje hit vi 

må.»6  

 

Nabolovens «tålegrense» skal ivareta både tiltakshavers utnyttelsesinteresser og naboens ver-

nebehov. Tålegrensen fastsetter at «ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimelig 

eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom», jf. naboloven § 2 første ledd 

første punktum (min kursivering). Innenfor tålegrensen må virkningene «tåles», tiltakshaver 

er innenfor sin utnyttelsesrett og følgelig utløses ingen rettsvirkninger. Motsatt, om vindpar-

ken forårsaker virkninger som overstiger tålegrensen er den utenfor sin utnyttelsesrett, og det 

oppstår ansvarsgrunnlag for innsigelser og krav fra naboene, jf. naboloven §§ 9, 10, jf. § 2. I 

denne oppgaven vil kun erstatningsansvar ved brudd på tålegrensen behandles.   

                                                 
1  Oppgaven bytter mellom å bruke «konsesjonshaver» og «vindparken» for å betegne den juridiske personen 

knyttet til vindkraftproduksjonen. Valget om å bruke vindparken er kun semantisk for å tidvis konkretisere 

relasjonen til vindkraftproduksjon.   
2  Oppgaven vil benytte ordene naboloven, nabo og naboforhold i stedet for grannelova, granne og granneei-

gendom, med unntak av direkte sitater fra rettskilder.    
3  Rådsegn 2 s. 17-18, NOU 1982:19 s. 63 
4  Sommerset (2014) 
5  L.c. 
6  Veiåker (2017) 
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Formål med denne oppgaven er å kartlegge tålegrensen for vindparkers virkninger på naboer. 

Dette kan også sees som en vurdering av hvor vindparkens rettmessige og lovlige eiendoms-

utnyttelse slutter, og hvor naboens privatrettslige vern og erstatningskrav starter. Selv om tå-

legrensen må vurderes konkret i hvert tilfelle7, vil jeg forsøke å skissere hvor tålegrensen ge-

nerelt går.  Avklaring av dagens rettstilstand vil kunne bidra til å styrke partenes forutsigbar-

het og rettssikkerhet. 

 

Vindkraftprodusenter kan ikke etablere seg i det norske landskapet etter eget forgodtbefin-

nende. Etablering og drift av vindkraft er konsesjonspliktig og krever en anleggskonsesjon,8 

jf. energiloven § 3-1.9 Konsesjonen forutsetter en mangeårig og kostbar utrednings- og søk-

nadsprosess10 uten noen garanti for positivt utfall. Under konsesjonsprosessen vil konse-

sjonsmyndigheten Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)11 grundig vurdere og vekte 

virkningene fra vindparken. Godkjennelse er betinget av at NVE anser vindparken som over-

veiende samfunnstjenlig og at virkningene er akseptable, jf. energiloven § 1-2. Konsesjonen 

reflekterer altså det NVE forventer og aksepterer av skadevirkninger, og vil inneholde vilkår 

og mottiltak ved utbygging og drift, jf. energiloven § 3-5. Anleggskonsesjonen etablerer der-

med både konsesjonshaverens rett til å produsere vindkraft og retten til å påføre omgivelsene 

visse inngrep og virkninger, jf. energiloven § 3-1.  

 

I lys av den omfattende offentlige behandlingen, kan det stilles spørsmål om konsesjonshaver 

kan og bør pålegges erstatningsansvar for ulemper/skader som følge av virksomhet som er 

innrettet på forsvarlig vis og i medhold av konsesjon. Virksomheten og dens nabovirkninger 

har vært grundig utredet og vurdert av NVE, og blitt bedømt som akseptabel og samfunnstjen-

lig.12 Dette reiser oppgavens hovedproblemstilling: vil konsesjonsbehandlede virkninger kun-

ne overskride tålegrensen og utløse erstatningsansvar for vindparken? Etter naboloven er dette 

                                                 
7  Rådseng 2 s. 18, jf. Rt. 1983 s. 152 s. 158 
8  Anleggskonsesjonen for vindkraft vil i det følgende bli referert til som "konsesjonen". Dersom andre konse-

sjonstyper behandles vil det bli presisert. 
9  For anlegg med spenning under 1000 volt vekselstrøm / 1500 volt likestrøm kan konsesjonsplikten bortfalle, 

jf. energilovforskriften § 3-1 tredje og fjerde ledd. Oppgaven forutsetter at anleggskonsesjonen er konse-

sjonspliktig.  
10  NOU 2012:9 s. 84   
11  Myndigheten ligger hos OED men store deler av kompetansen er delegert til NVE, jf. Energiloven § 2-2, jf. 

forskrift Deleg. av myndighet etter energiloven til NVE. 
12  NOU 2012:9 s. 35 
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et spørsmål om hvorvidt, og i hvilken grad konsesjonen kan påvirke tålegrensen og dermed 

erstatningsansvaret til konsesjonshaver jf. § 9, jf. § 2.  

 

En høy tålegrense gir naboene et tilsvarende begrenset eiendomsrettsvern og kan i ytterste 

konsekvens sammenlignes med en form for ekspropriasjon. En lav tålegrense og et utbredt 

erstatningsansvar for konsesjonshaveren innebærer en økonomisk belastning og kan svekke 

den kommersielle viljen til å etablere vindkraftproduksjon. På nasjonalt plan kan utbygging av 

vindkraft bli utfordret av et utbredt erstatningsansvar.  

 

Oppgaven vil avslutningsvis evaluere den nåværende erstatningsordningen i naboloven og 

vurdere om andre ordninger kan være hensiktsmessige for å oppnå balanse mellom hensynene 

til konsesjonshaver, naboene og storsamfunnet.  

 

Samfunnsmessig er det overordnede spørsmålet hva som utgjør en riktig balanse mellom en 

sterkt ønsket samfunnsutvikling, og behovet for privatrettslig vern av vindparkers naboer. 

 

1.2 Aktualitet – det grønne skiftet 

I snart 20 år har det vært et politisk mål å øke vindkraftproduksjonen i Norge, både av hensyn 

til klima og økt kraftproduksjon.13 I 2017 ble 3 TWh produsert av vindkraft, tilsvarende rundt 

2% av elektrisitetsproduksjon i Norge.14 Vindkraftproduksjon har stort utviklingspotensial, 

Norge har gode vindressurser og tilgjengelig areal.15 NVE og Enova mener at Norge kan pro-

dusere rundt 20 TWh/ år innen 2025.16 Allerede i 2018 blir det bygget anlegg som samlet har 

en kapasitet som overstiger dagens parker.17 Slik utbygging gjenspeiler «en aktiv politikk for 

miljøvennlig energiomlegging [og] [s]atsing på mer effektiv […] kraftproduksjon fra fornyba-

re energikilder». 18 

 

                                                 
13  NOU 2012:9 s. 35 og 46 
14  NVE nr. 10-2018 s. 4. 
15  NOU 2012:9 s. 86. 
16  Ot.prp.nr. 62 (2008-2009) s. 16 
17  NVE nr. 10-2018 s. 7 
18  Ot.prp.nr. 62 (2008-2009) s. 16 
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Etterspørselen etter norsk fornybar energi er forventet å øke, både nasjonalt og regionalt, for å 

oppnå Norges og EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050, samt andre klimaforpliktelser.19 

Den siste IPCC rapporten anslår at fornybar energi må stå for 85% av samlet strømproduksjon 

innen 2050 for at vi skal nå 1,5 graders målet i Paris-avtalen som også Norge har sluttet seg 

til.20,21 For at vindkraft skal være en del av løsningen, kreves en storsatsing på vindparker.22 

  

Vindparker medfører unektelig også utfordringer som vesentlige inngrep i og endringer av 

natur, miljø, og lokalsamfunn. Vindparkutbygging inkluderer bygging/utbedring av veier, 

drenering, betongfundamenter, og 80-140 meters turbintårn.23 Til sammenligning er Oslo råd-

hus og Oslo Plaza henholdsvis 66 24 og 117 meter høye25. Nabovirkningene under driftsfasen 

er knyttet til visuelle virkninger, støyplager og fare forbundet med ising. En vindmølle vil 

være visuelt dominerende på nesten 400 meters avstand, gi en vesentlig visuell påvirkning i 

en omkrets på 15-20 km og kunne være synlig på opptil 40-50 km avstand, avhengig av topo-

grafi26. Støynivået vil normalt være under 40-45 dBD. Dette kan sammenlignes med lyden av 

et kjøleskap på et lite kjøkken.27 Nivået kan imidlertid stige så høyt som 105-110 dB, noe som 

tilsvarer et oppstigende jetfly.28 Dette vil i varierende grad innvirke på ulike interesser som 

helse, livskvalitet, arealutnyttelse, miljøet, reindrift, næringslivet og kulturminner.  

 

NVE vurderer om vindparkens innvirkninger på omgivelsene er akseptable, jf. energiloven § 

2-2. NVE skal sikre at «[u]tnyttelsen av norske energiressurser [er] bærekraftig.»29 og skjer på 

en «samfunnsmessig rasjonell måte», jf. energiloven § 1-2. Begrepene er skjønnsmessige og 

skal ta hensyn til ulike, og ofte motstridende interesser. For det første er det omstridt hva som 

er den riktige avveiningen mellom klimapolitikk og kraftproduksjon på den ene siden, og be-

varing av biologisk mangfold og vern av lokalsamfunnet på den andre.30 For det andre er det 

                                                 
19  NOU 2012:9 s. 35 
20  Parisavtalen Art. 2, ratifisert av Norge 22.04.2016, i kraft fra 04.11.2016 
21 IPCC SR1.5 (2018), s. 21 
22 Ot.prp.nr. 62 (2008-2009) s. 16 
23    NVE nr.72-2018 s. 9 
24    Wikipedia (2018-1) 
25    Wikipedia (2018-2) 
26    NVE nr.72-2018 s. 25 
27    Ibid. s. 12 
28    L.c. 
29  NOU 2012:9 s. 86 
30 NOU 2012:9 s. 86, se Winge (2013) s. 20 
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på lokalt nivå også positive og negative ringvirkningene som skal veies mot hverandre. NVEs 

veiledning for anleggskonsesjoner gir en oversikt over de typiske virkningene og interessene 

som kan bli berørt og som konsesjonshaver må redegjøre for i sin søknad: 31,32 

 

VIRKNING  TYPE INTERESSE 

Landskapsendringen  Allmenn og privat interesse 

Arealomdisponering: fra jordbruk, skogsbruk og annen bruk  Allmenn og privat interesse 

Infrastruktur: selve vindturbinene, nye veier, høyspentled-

ninger, osv.  

Allmenn og privat interesse 

Luftfart  Allmenn interesse 

Elektronisk kommunikasjon  Allmenn og privat interesse 

Friluftsliv og ferdsel  Allmenn og privat interesse 

Biologisk mangfold: fauna (særlig fugl) og flora  Allmenn og privat interesse 

Reiseliv og turisme  Privat interesse 

Kultur og kulturminner  Allmenn og privat interesse 

Reindrift  Private interesse 

Samfunnsmessige virkninger: sysselsetting, tilflytning, osv. Allmenn og privat interesse 

Innvirkning fra støy, skygge, lysmerking, refleksblink, ising 

på de øvrige punktene  

Allmenn og privat interesse 

 

Vindkraft er en ung industri i Norge, og det medfører usikkerhet tilknyttet hvilke negative (og 

positive) følger som kan oppstå fra vindparker, særlig over tid.33  NVEs konsesjonsvedtak kan 

derfor være beheftet med vitenskapelig usikkerhet om vindparkers virkninger, det være seg på 

naboers søvn eller reinsdyrs beitemønster. 

 

I lys av overstående tyder mye på en omfattende utbygging av vindparker i Norge, som igjen 

innebærer et potensielt stort antall berørte naboer. Avhengig av fastsettelsen av tålegrensen og 

antall naboer, kan dette medføre et utbredt erstatningsansvar for konsesjonshaver.   

 

                                                 
31  NVE (1) punkt 2.9 
32  Konsesjonsutrednings-programmet fastsetter formelt hva konsesjonssøker må utrede, men veilederen gjen-

speiler temaene som oftest skal behandles.  
33    NVE nr.72-2018 s. 4, 15-19, 35  
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1.3 Avgrensninger  

Mange problemstillinger kan oppstå ved bygging og drift av vindparker. I det følgende rede-

gjøres det for noen avgrensinger og presiseringer.  

 

Naboer kan rette erstatningskrav mot konsesjonshaver på bakgrunn av ulike ansvarsgrunnlag, 

herunder naboloven § 9 og forurensingsloven § 56, samt ulovfestet objektivt ansvar. Oppga-

ven vil omhandle ansvar etter naboloven fordi dette er det mest vidtrekkende ansvarsgrunnla-

get. Etter naboloven kan krav fremmes både for tillatt og ikke tillatt forurensning34, og andre 

typer skader/ulemper, f.eks. visuelle forstyrrelser.  

 

Det sentrale for oppgavens problemstilling er tålegrensen og det tilknyttede erstatningsansva-

ret i naboloven § 9. Jeg avgrenses imidlertid mot erstatningsvilkårene «økonomisk tap» og 

«årsakssammenheng».  

 

Av plasshensyn vil nabolovens § 10 om retting og vederlag ikke behandles. Bestemmelsen gir 

en krenket nabo krav på retting, altså at den ulovlige aktiviteten opphører ved at virksomheten 

endres eller stanses. For vindparker vil retting være lite aktuelt. Det er få tiltak en vindpark 

kan utføre for å minske skader/ulemper. Rettingsmuligheten inkluderer ikke tiltak på den 

krenkede naboeiendommen, slike mottiltak tar form av erstatningskrav for utlegg naboen har 

pådratt seg.35 Stansing eller begrensning av produksjonen er det mest praktiske alternativet 

men vil sannsynligvis føre til et så stort inntektstap at det vil stå i misforhold til ska-

den/ulempen påført naboen. I slike tilfeller kan vederlagsordningen være aktuell, jf. § 10 an-

net ledd. Selv om vederlagsordningen og erstatningsansvar er beslektet, reiser de hver for seg 

ulike problemstillinger.36  

 

Av hensyn til oppgavens omfang avgrenses det også mot unntaksregelen for sedvanlige eller 

ventelige skader/ulemper etter naboloven § 2, fjerde ledd. 

 

Selv om ekspropriasjonserstatningslova § 8 kan være aktuell i noen naboforhold med vind-

parker avgrenser oppgaven mot alle spørsmål knyttet til ekspropriasjon.  

                                                 
34  Forurensningsloven § 56, jf. § 6 
35  Falkanger (2013) s. 418, fotnoten 1043 
36  Stavang (2016) s. 147 
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1.4 Metode  

Tålegrensen i § 2 er i det vesentlige er videreført fra tidligere nabolover, se punkt 2.1.1. 

Rettspraksis før 1961 og etter lovendringene i 1982 og 1989 er derfor relevant. I det alt ve-

sentlige har ikke rettskildene reist noen spesielle metodiske spørsmål, men to punkter kom-

menteres nærmere. 

 

NOU 1982:9 er en blanding av etterarbeider og forarbeider til naboloven. Der den kommente-

rer den generelle rettstilstanden i naboloven må dette betraktes som etterarbeider. Der den 

kommenterer endringer i naboloven så vil den være forarbeider. Dette har betydning for utta-

lelsenes rettskildevekt37. I all vesentlighet trekker uttalelsene i samme retning slik at vekt-

spørsmålet ikke aktualiserer seg. 

 

Oppgaven viser til retningslinjer fra forvaltningen, særlig NVEs temaveiledere knyttet til 

vindkraft. Retningslinjene er hverken rettslige bindende eller selvstendig rettskilder, men er 

relevante i den grad de gjenspeiler NVEs praksis. Vekten til NVEs retningslinjer og praksis 

vil variere med hvorvidt de er langvarige, omfattende og konsekvent fulgt38.  

 

1.5 Oppbygning av oppgaven 

Oppgaven har tre deler. Del I gjelder bakgrunnen til naboloven og energiloven. Del II behand-

ler konsesjonens innvirkning på erstatningsansvaret og tålegrensen i naboloven. Del III evalu-

erer dagens erstatningsordning og oppsummerer oppgavens funn. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37  Eckhoff (2001) s. 95 
38 Boe (2012) s. 271, jf. Rt. 2005 s. 1997 og Rt. 1995 s. 54   
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DEL I – BAKGRUNNEN TIL NABOLOVEN OG ENERGILO-

VEN 

 

2 Bakgrunnen til naboloven og energiloven 

For å kunne forstå samspillet mellom tålegrensen i naboloven og anleggskonsesjonen gitt i 

medhold av energiloven, vil jeg gi en kort innføring i begge lovverkene. Først belyses nabo-

lovens vurdering av hvordan tålegrensen påvirkes av en offentlig tillatelse. Deretter vil jeg 

gjennomgå energilovens formål og skissere konsesjonsrammen.  

 

2.1  Naboloven 

Forholdet mellom erstatningsansvar etter naboloven og en offentlig tillatelse, ble allerede av-

klart i 1884, da den første naboloven ble vedtatt. Et alternativ var at en innvilget konsesjon 

skulle avskjære erstatningsansvar. Dette ville vernet konsesjonshavers offentlig godkjente 

virksomhet, men effektivt innskrenke naboens erstatningsrett og eiendomsvern. Som vi straks 

vil se ble dette alternativet ikke valgt i norsk rett. I det vesentlige står problemstillingen og de 

grunnleggende hensyn i samme stilling fremdeles og under følger en kort historisk oversikt. 

 

2.1.1 Historisk bakgrunn: 1884-1961 

På det tredje nordiske juristmøtet i 1878 ble den ovennevnte problemstillingen diskutert. Tor-

kel Aschehoug foreslo å lovfeste «rettspraksis synpunkt om at en usedvanlig og upåregnelig 

ulempe kunne utløse erstatning selv om virksomheten er lovlig og selv om bedriften har fått 

tillatelse til virksomheten» (min kursivering). 39 Standpunktet ble møtt med motstand fordi 

erstatningsansvaret kunne svekke ønsket samfunnsutvikling.40   

 

Forslag om selvstendig erstatningsansvar ble vedtatt i 1887 av Stortinget i «Lov om Eien-

domsrettens Begrædsning i Naboforhold».41 Nabolovens opprinnelige navn illustrer at det på 

daværende tidspunkt var en annen forståelse av eiendomsretten enn i dag. Fram til midten av 

1800 tallet var eiendomsretten preget av romerretten der «enhver kan bruge sin Eiendom, saa-

ledes som han selv vil, uden at han behøver at tage Hensyn til Naboerens Interesser».42 

                                                 
39  Stavang (1999) s. 14 
40  Aschehoug (1879) s. 136 
41  Naboloven (1887) 
42  Aschehoug, (1877) s. 15, Se NOU 1982:19 s. 63 
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Industrialiseringen på 1850- og 1860-tallet brakte problemstillingen med naboskader og for-

urensing til domstolene og lovgivers oppmerksomhet.43 En rettferdighetstanke om at «den, 

som har Fordelen, skal have Byrderne, og de, som ikke have Fordelene, skulle ogsaa, være fri 

for Ulemperne»44, utviklet seg og ble lovfestet i norsk rett. Dette gjaldt også når tiltakshave-

ren handling hadde offentlig godkjennelse.45 Å overholde lov og tillatelse er ikke ansvarsfri-

ende for tiltakshaver, for å unngå erstatningsansvar må tiltakshaver også overholde nabolo-

vens bestemmelser.46 

 

Naboloven ga naboen erstatningsvern for skade som var usedvanlig og upåregnelig uavhengig 

av tiltaket var godkjent av offentlig myndigheter. 47,48 Denne tilnærmingen gir uttrykk for et 

«tospors-system» med et offentligrettslig og et privatrettslig spor. Anvendt på vindkraft inne-

bærer det at en konsesjon gir kun uttrykk at for vindparken er i overenstemmelse med offent-

ligrettslige krav, og ikke at virksomheten er i samsvar med privatrettslige lovgivning. Konse-

sjonen står ikke i veien for ansvar etter det privatrettslige sporet. Det er ikke dermed sagt at 

sporene ikke kan påvirke hverandre, hvilket resten av oppgaven vil undersøke.   

 

2.1.2 Naboloven i dag  

Naboloven § 9 gir uttrykk for at naboers erstatningsadgang er i behold selv for tiltak i samsvar 

med granneskjønn, ekspropriasjonsvedtak og tillatt forurensing etter forurensningsloven, jf. 

§9 første ledd annet punktum. Av ordlyden kan man ikke lese om disse tre tilfellene er særs-

kilte unntak, eller uttrykk for et generelt prinsipp om at erstatningsansvaret ikke bortfaller 

som følge av offentlige tillatelser.49 

 

                                                 
43   Bugge, (2010) s. 180 
44  Aschehoug (1879) s. 157 
45  Ibid. s. 161-162 Se Rt. 1866 s. 735 (jernbaneanlegg), Rt. 1874 s. 409 (gassverk ulemper), og Rt. 1875 s. 330 

(Nitroglyserin dommen). Man ser her en utvikling av farlig bedrift ansvar parallelt med naboloven.   
46  Aschehoug (1879) s. 161-62. 
47  Dagens nabolov er formulert annerledes, men begge formuleringene knytter seg til at “tålegrensen”. 
48  Det bemerkes at ordlyden til den første naboloven §17 første ledd var vid, men Rt. 1898 s. 817 bekrefter 

denne rettstilstand. Se Bugge (2010) s. 192 
49   Fram til 1981 sto dette uttrykkelig i naboloven § 19 og § 23, men de ble opphevet i forbindelse med for-

urensningsloven i 1981. Den opphevede § 23 sa at en offentlig tillatelse «minkar ikkje retten til skadebot et-

ter § 9 eller etter dei elles gjeldande rettsreglane». Forarbeidene gir uttrykk for at rettstilstanden ikke ble 

endret ved opphevelsen, jf. NOU 1982:19 s. 13, 78, og 263 
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Forarbeidene er oppklarende. Dersom en virksomhet forårsaker skader og ulemper er det ikke 

grunn til «å stille skadelidende tredjemann i en dårligere stilling på grunn av at det forurenses 

i henhold til tillatelse.»50  Lovgiver bekrefter dermed at offentlig tillatelse kun gir rett til å 

utøve en aktivitet og ikke tar sikte på å innskrenke private parters beføyelser, f.eks. erstat-

ningskrav.51 

 

Rettspraksis bekrefter forarbeidenes uttalelse. Høyesterett sier uttrykkelig at tålegrensen i na-

boloven § 2 ikke viker for reguleringsplaner eller byggetillatelser i Rt. 1974 s. 122 (Alliance-

dommen).52 Domstolene har både før og etter Alliancedommen anvendt naboloven § 2 der 

virksomheten utøves etter offentlig tillatelse eller regulering. 53  

 

At offentlige tillatelser etter energiloven ikke har noen særstilling i naboloven kan leses ut ifra 

Jæren-dommen (Rt. 2011 s. 780).54 I dommen, som gjaldt virkninger fra en vindpark på en 

nabo, drøfter Høyesterett tålegrensen uten hensyn til at vindparken var konsesjonspliktig. 

Høyesterett problematiserer ikke forholdet mellom naboloven og energiloven. Om rettstil-

standen hadde vært tvilsom eller avvikende fra det generelle utgangspunktet, ville det ha vært 

naturlig å drøfte dette. 

 

Når Høyesterett ikke har problematisert forholdet mellom offentlig tillatelser og erstatnings-

ansvar i naboloven etter 1974, kan det tolkes slik at domstolen anser rettstilstanden som av-

klart.  

 

Det er dermed et klart rettslig utgangpunkt at konsesjonen ikke avskjærer eller minsker konse-

sjonshavers erstatningsansvar, verken innenfor eller utenfor konsesjonens rammer.55 NVEs 

                                                 
50  NOU 1982:19 s. 59. Unntak kan tenkes dersom det er regulert i særlovgivning. 
51  Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) s. 35 
52    Rt. 1974 s. 122 s. 128. Dommen gjaldt forholdet mellom naboloven og plan og bygningsloven men anses å 

ha overføringsverdi for konsesjoner etter energiloven. 
53    Flertallet av dommene om § 2 knytter seg ikke til konsesjonsbelagte virksomheter med anses likevel relevant 

fordi den knytter seg til virksomhet ville vært konsesjonsbelagt i dag, f.eks. Rt 1972 s. 142 (Jernverksdom-

men). Når disse virksomhetene i sin tid måtte overholde offentlige krav etter lov og forskrift blir den materi-

elle forskjellen til konsesjonsbelagt virksomhet ikke særlig stor, selv om en konsesjon kan være mer detaljert 

enn generelle regler. 
54  Saken er nærmere omtalt under Del II.  
55  Forarbeidene sier at avvik fra dette utgangspunktet ville kreve hjemmel i særlovgivningen, jf. Ot.prp.nr. 24 

(1960-61) s. 15. 
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vurdering av vindparken som samfunnstjenlig og skadevirkningene som akseptable, minsker 

altså ikke naboenes erstatningsadgang.  

 

2.2 Energiloven: formål og konsesjonsramme   

Selv om konsesjonen ikke prinsipielt er bestemmende for tålegrensen eller erstatningsansvaret 

i naboloven, kan energiloven likevel tenkes å påvirke nabolovens bestemmelser. Av den 

grunn skal jeg gi en innføring i energilovens formål og hvordan energiloven vurderer og vek-

ter nabointeresser og nabovirkninger (punkt 2.2.1). Søknadsprosessen og konsesjonens nær-

mere innhold kommer vi tilbake til (punkt 3.4). Punktene er oppsplittet fordi konsesjonspro-

sessen er såpass teknisk prosess at relevansen for og effekten på tålegrensen blir tydeligere 

under den konkrete drøftelsen av naboloven § 2.  

 

2.2.1 Energiloven § 1-2 – Formål  

NVE skal sørge for at søknadsprosessen og konsesjon «sikrer [lovens formål om] at produk-

sjon […] av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn 

til allmenne og private interesser som blir berørt», jf. Energiloven § 1-2 (min kursivering). 

Hverken § 3-1 (om anleggskonsesjoner) eller formålsbestemmelsen angir direkte konsesjons-

kriterier. Disse følger indirekte av de tre sentrale momentene i § 1-2.56 

 

2.2.1.1 Vurderingsgrunnlaget «samfunnsmessig rasjonell måte»  

Ordlyden i § 1-2 gir ingen veiledning for hva som inngår i «samfunnsmessig rasjonell måte» 

utover at konsekvensene for allmenne og private interesser er inkludert.  

 

Forarbeidene viser til fire momenter i NVEs rasjonalitetsvurdering for vindparker57: sikring 

og beredskap i kraftproduksjon og forskning58, utjevning av kraftprisene og fordelingshen-

syn59, vindparkens bedriftsøkonomiske lønnsomhet60, og nasjonalt mål og internasjonale for-

                                                 
56  Loven og forarbeidene gir ingen retningslinjer for NVEs skjønnsutøvelse, og tilsier at NVE har et bredt 

hensiktsmessighetsskjønn. Se Winge (2013) s. 178-180 for en nærmere redegjørelse av NVEs hensiktsmes-

sighetsskjønn. Se Bjerkes (2013) s. 75-81 for en detaljert drøftelse av de tre momentene. 
57  Siste to punktene kom inn i forarbeidene til lovendringen i 2009. At nye formål kan fremmes virker ikke 

tvilsomt når ordlyden er så vid og samfunnsutviklingen setter nye krav til energimyndighetene, se Eckhoff 

(2001) s. 103 
58  Ot.prp nr.43 (1989-90) s. 67-68 
59  Ibid. s. 15-16  
60  Ot.prp nr. 62 (2008-2009) s. 21 
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pliktelser til klima og fornybar energi61. Forarbeidene likestiller det samfunnsmessig rasjonel-

le med det samfunnsøkonomisk lønnsomme.62 

 

Ifølge forarbeidene må NVE ved lønnsomhetsvurderingen foreta en avveining av kostnad og 

nytte.63 NVE må verdsette virkningene av vindparken enten kvantitativt eller kvalitativt.64,65   

 

2.2.1.2 «Allmenne og private interesser»  

Lovteksten gir ikke holdepunkter for hva som inngår i allmenne og private interesser. Den 

nøytrale formuleringen tilsier at både på de positive og de negative virkningene medregnes.66  

 

Heller ikke forarbeidene definerer «allmenne interesser», men presiserer at «[a]llmenne inter-

esser som søkes hensyntatt er blant annet miljø, klima, landskap, friluftsliv, andre næringer, 

lokalsamfunnet og storsamfunnet. Over tid vil vurderingen av ulike hensyn variere, og det er 

rom for å vekte elementer annerledes i takt med samfunnsutviklingen og ny kunnskap om 

inngrepenes virkninger»67. Lovgiver legger altså opp til at NVE skal foreta en bred og dyna-

misk vurdering av berørte interesser.68  

 

Når det gjelder hva som omfattes av «private interesser» angir ikke loven en klar interesse-

sfære og enhver privat interesse er tilsynelatende relevant.69 Forarbeidene presiserer kun sub-

jektgruppen, «grunneiere, rettighetshavere og andre private interesser»70. I veiledningen «Te-

marapport om nabovirkninger»71 beskriver NVE hvordan naboer kan bli påvirket av vindpar-

ker, men nevner ingen privatrettslige konsekvenser. Den sier kun at noen virkninger fra sam-

funnsnyttige tiltak må tåles.72  

 

                                                 
61  Ibid. s. 25 
62  L.c. Se Winge (2013), s. 203  
63  L.c 
64  L.c. 
65    Winge (2013) s. 193 for utfordringer NVE har i å fastsette virkninger i konsesjonsprosesser 
66  Ibid. s. 208 
67  Ibid. s. 11 
68  Ibid. s. 211-215 
69  Ibid. s. 208. Winge mener at en slik tolkning ikke er sannsynlig da dette ville innebære et helt uhåndterlig 

antall parter og interesser. 
70  Ot.Prp.nr. 43 (1989-90) s. 85 
71  NVE nr.72-2018   
72  Ibid. s. 32 
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NVE kan pålegge konsesjonshaver tiltak for å unngå eller redusere skadevirkningen på all-

menne og private interesser, jf. energiloven § 3-5. Dette gjenspeiler «polluter pays»-prinsippet 

som innebærer at forurenseren skal betale for skaden han forårsaker.73 Når konsesjonshaver 

forårsaker skader skal han/hun "reparere" dette ved å betale for den. Slike pålagte tiltak sam-

menfaller likevel ikke med et generelt erstatningsansvar eller nabolovens § 9.  

 

Samlet sett inkluderer vurderingsgrunnlaget «samfunnsmessig rasjonell måte» kun faktiske 

virkninger på naboene. Nedenfor skal vi se hva energilovens vurderingsgrunnlag ikke inklu-

derer, og konsekvensene av disse unnlatelsene for privat- og naborettslige krav.  

 

2.2.2 Unnlatt fra energilovens vurderingsgrunnlag: Erstatningsansvar og 

privatrettslige interesser  

Hverken loven, forarbeidene til energiloven, energiforskriften, temaveilederen eller veiled-

ningen til anleggskonsesjonen nevner eller problematiserer forholdet til naboloven, privat-

rettslige interesser eller erstatningsansvar ovenfor tredjeparter.  

 

Jeg legger til grunn at NVE i sin konsesjonsbehandling kun ser på de forventede virkningene, 

ikke om disse utløser erstatningsansvar for konsesjonshaver. NVE har ingen plikt til å vurdere 

eller vektlegge erstatningsspørsmålet under vilkåret «samfunnsmessig rasjonell[e]» i § 1-2.74   

NVE kan lovlig vedta konsesjoner som de vet vil overskride tålegrensen og utløse privatretts-

lige beføyelser etter naboloven. 

 

Dette harmonerer med rettstilstanden i annen konsesjonslovgivning og utgangspunktet om et 

tosporet vurderingssystem, jf. forurensningsloven § 1 annet ledd, plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 21-675, og vannressursloven § 47 annet ledd, bokstav b. I disse lovene sier bestemmel-

sene direkte at konsesjon eller offentlig tillatelse ikke påvirker vurderingen av erstatningsan-

svaret overfor tredjeparter. En kan spørre hvorfor det ikke finnes en tilsvarende bestemmelse i 

energiloven.  

 

                                                 
73  Bugge (1999) s. 176 
74  Det kan stilles spørsmål om de ville hatt en slik adgang eller om det ville være et utenforliggende hensyn. 

Det eneste punktet hvor dette kanskje kan gjøres er som nevnt under vurderingen av «bedriftslønnsomhe-

ten».  
75  Denne bestemmelse gjelder ikke anleggskonsesjoner etter energiloven, jf. Byggesaksforskriften § 4-3(c). 
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2.3 Sammenfatning og vurdering av samspillet mellom naboloven og 

energiloven 

Konsesjonen er en tillatelse til å drive vindkraftproduksjon. Den definerer kun en nedre gren-

se for hva vindkraftprodusenten må tilfredsstille for å drive lovlig etter forvaltningens syn. 

Utgangpunktet i to-sporsystemet er at innenfor konsesjonen ramme, har det offentlige begren-

set adgang rette krav mot konsesjonshaver, 76 men at konsesjonen ikke berører retten til å reise 

privatrettslige innsigelser.  

 

Når det gjelder nabovirkinger anvender energiloven et annet formål og et annet vurderings-

grunnlag enn naboloven. Konsesjonsprosessen vurderer og vekter de faktiske nabovirkninge-

ne ut ifra hva som er samfunnsmessig rasjonelt. NVE skal imidlertid ikke vurdere eller vekte 

virkningenes privatrettslige konsekvenser. Det privatrettslige sporet faller utenfor energilo-

vens § 1-2.   

 

Utgangspunktet er klart, konsesjonshaverens erstatningsansvar blir ikke avskåret eller påvir-

ket av konsesjonen. Selv om dette er sikker rett, mener jeg at lovgiver burde endre energilo-

ven og uttrykkelig fastsette at konsesjoner ikke gir grunnlag for ansvarsfrihet, og at den ikke 

vurderer privatrettslige forhold. Dette vil harmonere bedre med annen tillatelseslovgivning og 

tydeliggjøre at energiloven kun er et «offentligrettslig spor», der konsesjonshaver beholder 

full risiko for etterfølgende privatrettslige krav.  

 

En tilsvarende avklaring bør inntas i naboloven. Det anses som rettsteknisk enklere om en 

generell bestemmelse tilsvarende den nå opphevede § 23 utformes, som stadfester at offentli-

ge tillatelser ikke påvirker tiltakshavers erstatningsansvar med mindre annet står i særlovgiv-

ning. Dette vil være egnet til å styrke naboers evne til å kartlegge og ivareta sine rettigheter, 

og klargjøre at de ikke må tåle enhver ulempe/skade fra en offentlig godkjent virksomhet. 

Nabolovens nåværende utforming er i utgangspunktet lite tilgjengelig for allmennheten, og 

det å tydeliggjøre det tosporede prinsippet vil bidra til å fremme nabolovens formål om å sikre 

naboers rettssikkerhet.77  

 

 

                                                 
76  Energiloven § 10-3–10-7, forurensningsloven §§ 56–58 
77  NOU 1982:19 s. 41-42 
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DEL II – ERSTATNINGSANSVARET OG TÅLEGRENSEN I 

NABOLOVEN  

 

3 Nabolovens tålegrense og erstatningsansvar  

I del II skal vi vurdere hvorvidt og hvordan erstatningsansvaret, og især tålegrensen, kan på-

virkes av konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtaket. Punktene 3.1–3.2 gir en oversikt 

over anvendelsesområdet til naboloven og erstatningsansvaret i § 9. Punkt 3.3 gjennomgår 

handlingsalternativene til tiltakshaver og naboene under konsesjonsprosessen. Under punkte-

ne 3.4–3.8 vurderer jeg hvor tålegrensen kan ligge for virkinger fra vindparker, og hvordan 

tålegrensen påvirkes av konsesjonen.   

 

3.1 Anvendelsesområdet til naboloven 

Siden den første naboloven er lovens grunnleggende problemstilling hvordan balansere eie-

rens utnyttelse av egen grunn mot naboers vern mot virkninger av utnyttelsestiltak. 78 Dette er 

særlig utfordrende der tiltaket har industriell og samfunnsnyttig karakter.79 Samfunnet som 

helhet er tjent med en hensiktsmessig balanse mellom maksimal utnyttelse og minimal skade-

virkning.80  

 

Når vindparker bygges, vil naboloven ha betydning for naboenes rettssikkerhet. Naboloven 

etablerer et ansvarsgrunnlag for virkninger forvaltningen ikke lykkes eller unnlater å hindre 

gjennom konsesjonsvedtaket. 81 

 

3.1.1 Tilknytningskriteriet: Hvem er i et naboforhold?  

Med nabo forstås en tiltakshaver og en annen part som er i et naboforhold. Et naboforhold 

«strekker seg like langt som skadene og ulempene rekker» fra tiltakshavers virksomhet, 82 det 

omfatter både parter som tilgrenser vindparken og som ligger lengre unna. Tiltakshaver kan 

betraktes som skadevolderen og naboen som skadelidte. 

 

                                                 
78  Rådsegn 2 s. 17-18, NOU 1982:19 s. 63 
79  Rådsegn 2 s. 15 og s. 17-18. Se Bugge (2010) s. 163 og 180. 
80  Eide (2008) s. 237-238 
81  NOU 1982:19 s. 41– 42 
82  Ibid. s. 22 
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Naboer skiller seg fra andre parter ved at tiltakshaver og nabo må ha en tilstrekkelig tilknyt-

ning til eiendommen. 83 Hensikten er å avgrense mot parter med en mer midlertidig eller tilfel-

dig grunn til å være på eiendommen. 

 

Konsesjonshaver til vindparken er klart tilknyttet anleggsområdet og virksomheten. «Tiltaket» 

vil omfatte både vindturbinene og øvrig infrastruktur på anleggsområdet. Konsesjonshaver vil 

også svare for sine arbeidstagere, jf. Skadeerstatningsloven § 2-3.84  

 

En skadelidt med en særrett til eiendommen er i utgangspunktet tilknyttet, det være seg gjen-

nom leieavtale, jaktrettighet, eller pantobligasjon. Forarbeidene gir som «et veiledende syns-

punkt [at] jo mer fast og varig tilknytningen er, desto sikrere er vernet». 85 Den nedre grenser 

er uklar, men tilfeldig og kortvarig tilknytning, som butikkbesøkende, vil i utgangspunktet 

falle utenfor. Forarbeidene kan forstås slik at det avgjørende er å ha en særrett til eiendom-

men, dette støttes blant annet av forarbeidenes henvisning til Rt. 1975 s. 1029. Saken gjaldt 

erstatning for ødeleggelse av beiteområdet for reindriftssamer, Høyesterett kom til at nabolo-

ven ikke var anvendelig da beiterettighetene bygget på sedvane.86    

 

Selv med tilknytningskriteriet innebærer naboloven et potensielt vidtrekkende erstatningsan-

svar for konsesjonshaver, særlig fordi virkningene kan rekke langt. Vindparker kan som sagt 

ses i opptil 40-50 km og høres fra noen kilometers avstand. Skadevirkningene vil likevel være 

mest aktuelle innen en radius på 15 km. Et slikt vidtrekkende ansvar er forutsatt av lovgiver i 

forarbeidene.87 

 

3.1.2 Skade og ulempe - Typetilfeller 

Med skade forstås en fysisk og konstaterbar virkning,88 f.eks. at et isflak fra en vindturbin 

treffer en bil. Med ulempe «tenker man særlig på besvær eller ubehageligheter som påvirker 

sansene – f.eks. støy og vond lukt.».89 Vindparker vil først og fremst skape ulemper for sine 

                                                 
83  Ibid. s. 23  
84  L.c 
85  L.c. 
86  NOU 1982:19 s. 23  
87  L.c. 
88  Ibid. s. 64 
89  L.c. 
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naboer i form av støy, og visuelle virkninger (turbinen, skyggekast, lysmerking90 og refleks-

blink91). Virkningen må vurderes kumulativt, dvs. at summen av ulempene/skadene som gjør 

seg gjeldende må vurderes samlet92. 

 

Etter naboloven kan en nabo kreve erstatning for personskader, tingskade og formueskader.93 

Erstatning kan kreves for stadig og akutte,94 og permanente og periodiske ulemper/skader.95 

Disse kategoriene kan være aktuelle for en vindparks nabo som følge av iskast, støy, visuelle 

forstyrrelser, refleksblinking, lysmerking, skyggekast, og arealendring. Noen av virkningene 

vil endre karakter med sesong og driftsutvikling. For eksempel er skyggekast en periodisk og 

sesongbasert virkning, fordi den kun inntrer under visse solforhold. Dersom det blir teknolo-

gisk mulig å minimere eller fjerne skyggekast, vil skyggekast kunne gå fra å være en stadig til 

en akutt ulempe. Kategoriseringen av skaden/ulempen har konsekvenser for plasseringen av 

tålegrensen. 

 

Nabolovens § 2 første ledd annet punktum presiserer at under «ulempe» kan også «fare» in-

kluderes. Forarbeidene peker på at dersom en virksomhet skaper en fare, og frykten for denne 

faren fører til økonomisk tap, f.eks. redusert utleiepris, er dette omfattet av naboloven.96 Fryk-

ten for fare vurderes etter en objektiv målestokk.97 For vindparker kan fare-elementet være 

aktuelt i forbindelse med iskast. Faren vil variere med geografisk plassering av vindparken, 

temperatur og nedbør, og hvor gode kontrollfunksjonene er på vindturbinen.98 I snitt vil risi-

koen for ising være lav, men der den materialiserer seg kan dette være dødelig eller forårsake 

betydelig skade.99  

 

                                                 
90  Lysmerking (sterkt blinkende lys) er påkrevd av hensyn til luftfart når turbinen overstiger en viss høyde, 

NVE nr.57-2018 s. 26-27 
91  Refleksblink oppstår når sollys reflekteres av rotorbladene og gir gjentagende «lysblink» for omgivelsene, 

NVE nr.57-2018 s. 27 
92  Stavang (2016) s. 148 
93  L.c. 
94  Ibid. s. 45 Akutt innebærer at skaden skjer uforutsett 
95  Ibid. s. 64 
96  Rådsegn 2 s. 20 
97  L.c. 
98  NVE nr.57-2018 s. 6, se Rt. 1991 s. 1281 (Høg-Jæren) s. 1287 
99  Ibid. s. 9 
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For vindparker er det særlig ulemper som er interessant. Dette er fordi tålegrensen for ulemper 

knyttet til støy og visuelle virkninger fra en vindpark er mer tvilsomme sammenlignet med 

situasjonen tilknyttet skader. I tillegg er sannsynligheten for skader mindre. De eneste skade-

ne en vindmølle kan påføre er iskast, at turbinen selv løsner og treffer noe(n), eller at anlegget 

fører til følgeskader (f.eks. oversvømmelse ved terrengendring). Her vil tålegrensen nesten 

alltid være overtrådt. 

 

3.2 Naboloven § 9 – Erstatningsansvar  

Naboloven § 9 regulerer ansvarsgrunnlaget for erstatningskrav mellom naboer. Tre vilkår må 

være oppfylt for at konsesjonshaver blir erstatningsansvarlig. Det må foreligge et økonomisk 

tap som følge av skade/ulempe som overskrider tålegrensen etter §§ 2.100 Ettersom økono-

misk tap og årsakssammenheng er forutsatt i denne oppgaven, er det avgjørende vilkåret tåle-

grensen.  

 

Kravet må også knytte seg til en verneverdig interesse,101 tapet må fortjene det økonomiske 

vern som et erstatningsansvar innebærer. Dersom vindparken vanskeliggjør ulovlig felling av 

vernet vilt, er det eksempelvis ikke en verneverdig interesse. For nabovirkninger fra vindpar-

ker vil dette som oftest være uproblematisk, men det en begrensning man skal være klar over.  

 

Ansvaret etter § 9 er objektivt og innebærer at skadevolder hefter for skader uten at skadevol-

deren har utvist «skyld».102 Ansvaret er strengere enn culpaansvaret, der man kun svarer for 

skade som følger av uaktsomhet.103 Generelt velger lovgiver å pålegge denne strengere an-

svarsformen i tilfeller der virksomheten har en stor skadeevne og der skadevolderen er nær-

mest til å bære risikoen i stedet for en tilfeldig tredjepart.104 

 

Forarbeidene kommenterer ikke særskilt hvorfor naboloven valgte et objektivt ansvar, men 

dette sammenfaller godt med den industrielle utviklingen om muligheten for at naboer ble 

                                                 
100  Dette gjenspeiler de tre tradisjonelle erstatningsvilkårene: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat år 

sakssammenheng, Kjelland (2016) s. 24 
101  Se f.eks. Rt. 2007 s. 425 (Rikstoto) og Rt-2017-2352-A (Prostitusjon). 
102 Lødrup (2009) s. 51 
103 De alminnelige culpareglene gjelder alltid, jf. naboloven §9 annet og fjerde ledd  
104  Rt. 2014 s. 656 
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påført betydelig risiko som tiltakshaveren var nærmest til å påvirke og bære. Rimelighetshen-

synet passer godt for rettsforholdet mellom vindparker og dens naboer. 

 

3.2.1 Hensyn bak erstatningsansvaret  

Erstatningsansvaret har to formål: prevensjon og gjenopprettelse.105 Prevensjonshensynet leg-

ger til grunn at den som har erstatningsansvar vil være økonomisk motivert til å minimere 

sannsynligheten for risikoskapende handlinger. Ansvaret plasseres hos den som har størst 

mulighet til å påvirke skadeforløpet. Vindparkens eier har størst mulighet til å påvirke risiko-

bildet. Gjenopprettelseshensynet tar sikte på å at naboenes tap repareres ved pengeytelse til-

svarende skadens verdi. Dette har en side mot rimelighet; den som forårsaker et tap hos noen 

andre skal bære kostnadene for «gjenopprettelsen». 

 

Et annet sentralt hensyn som gjør seg gjeldende for vindparker er pulveriseringshensynet; 

hvilken part kan lettest bære tapet økonomisk. Vanligvis vil man se om skadevolderen har 

mulighet til å spre skadekostnadene på flere parter, f.eks. ved å innberegne kostnaden i salgs-

prisen. På denne måten spres skaden fra de få til de mange. Et beslektet moment vil være 

hvilken part som står nærmest til å forsikre seg mot tapet; avhengig av skadetypen vil både 

naboen og vindparken være aktuelle.  

 

3.3 Naboloven § 2 – Tålegrensen 

Naboloven § 2 fastsetter «tålegrensen», grensen mellom det en nabo må «tåle» og ikke tåle av 

tiltakshavers virkninger.106 Innenfor tålegrensen er tiltakets virkninger på naboen erstatnings-

frie. Utenfor tålegrensen er tiltakets virkninger i strid med det naboen må «tåle» og kan utløse 

erstatningskrav, jf. § 9.  

 

Virkningen på naboen må knytte seg til «noko» tiltakshaver har, gjør eller har satt i verk, jf. 

§2 første ledd. Ordlydens vide formulering av tiltaket («noko») og handlingsalternativene 

(«ha, gjera eller sette i verk») forstås slik at både konsesjonshavers positive handlinger og 

unnlatelser omfattes. 107 Konsesjonshaver hefter for både vindmøllene og anleggsområdet. 

 

                                                 
105  Kjelland (2016) s. 23 og 50 
106  NOU 1982:19 s. 62 
107  Rådsegn 2 s. 27 
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Ordlyden «noko» er uklar, viser den til tiltaket eller til dens ulemper/skadevirkninger, eller 

begge? Begge tolkninger er mulige, men forarbeidene kommenterer kun virkningen. Stavang 

legger til grunn at det er skadevirkningen som er skjønnstemaet.108 For vindmøller kan dette 

skillet mellom tiltak og skadevirkning være kunstig. Vindmølles synlighet, lysmerking, re-

fleksblink eller skyggekast kan betraktes både som en del av tiltaket og/eller en virkning. Det 

avgjørende må likevel være virkningen på naboene. Dersom vurderingen var knyttet til virk-

somheter, ville nye former for tiltak kunne betraktes som atypiske og utenfor tålegrensen. Av 

hensyn til samfunnsutviklingen er det skadevirkningen fra nye tiltak som må vurderes, og ikke 

tiltaket isolert sett. 

 

Tålegrensevurderingen er basert på en sammenligning av hva som vanligvis må tåles etter skikk 

og bruk i det konkrete tilfellet.109 Forarbeidene presiserer at «dette [utgangspunktet] gjeld ikkje 

fullt ut, og serleg ikkje i ei tid då mykje nytt kjem til. Her kan det då verta turvande å dra opp 

prinsipielle retningsliner, men såleis at det gjev høve til ein ledug rettspraksis og ny skikk og 

bruk i tida frametter».110 Det avgjørende er derfor ikke om tiltaket er vanlig, men om nabo-

virkningene er større enn vanlig. Tålegrensen er dynamisk og skal ikke virke til fortrengsel for 

samfunnsutviklingen.111 

 

Tålegrensen kan ikke angis generelt, men man kan antyde en norm om hva som ofte vil være i 

strid med naboloven. § 2 oppstiller to alternative kriterier for fastsettelsen av tålegrensen; 

skader/ulemper som er «unødvendige»112 eller «urimelige» overstiger tålegrensen og utløser 

erstatningsansvar etter § 9. Nedenfor ser vi på hvert kriterium for seg (3.5 og 3.6). Deretter vil 

vi se på hvordan forvaltningens retningslinjer (3.7) og det konkrete konsesjonsvedtaket (3.8) 

påvirker tålegrensen.  

 

For å kunne vurdere den konkrete tålegrensen og hvordan den påvirkes, må vi først redegjøre 

for konsesjonsprosessen, og konsesjonsvedtakets nærmere innhold (3.4). Dette skisserer hvil-

ke rettigheter og plikter som foreligger for konsesjonshaver og naboene på ulike stadier. 

                                                 
108  Stavang (2016) s. 156 
109  Rådsegn 2 s. 18 
110  L.c. 
111  Ibid. s. 20 
112  Ordlyden benytter ordet «uturvand», men unødvendig brukes fremover.  
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Handlingsalternativene og konsesjonsprosessen gir et viktig faktisk bakteppe for å vurdere 

hvilke virkninger som anses som «unødvendige» eller «urimelige».  

 

3.4 Tiltakshaver og naboens handlingsalternativer: Konsesjonens 

søknadsprosess og innhold 

Under søknadsprosessen har søkeren og naboene ulike faktiske og rettslige handlingsalternat-

iver. Søknadsprosessen er langt på vei ufravikelig, men angir også muligheter og rettigheter 

partene er frie til å benytte seg av. Energiloven og tilknyttede forskrifter regulerer saksgangen, 

partenes rettigheter og plikter, og innholdet i konsesjonssøknad, jf. Energiloven § 2-1, jf. 

Energilovforskriften § 3-1. NVE har videre utviklet en rettslig bindende veileder for søkna-

dens innhold og utforming.113  

 

Formålet med søknadsprosessen er at NVE skal motta de nødvendige opplysninger for å dan-

ne et beslutningsgrunnlag. Dette sikres blant annet gjennom lovpålagte krav til «planleggings- 

og konsesjonsprosesser [som] er utgangspunktet for å avveie nyttevirkninger av og ulemper 

med energiprosjekter. Saksbehandlingen er grundig og skal bidra til at ulike interesser kom-

mer til orde»114.  

 

3.4.1 Trinn i søknadsprosessen  

Den følgende summariske fremstillingen vil vise hvordan den omfattende søknadsproses-

sen115 tar sikte på å ivareta formålet i Energiloven § 1-2: 

• Trinn 1 – Melding og høring: Konsesjonssøker sender melding til NVE om forslag til 

utbygging av et konkret prosjekt. NVE sender melding om prosjektet til berørte parter. 

NVE arrangerer en høring og et folkemøte.   

• Trinn 2 – KU-program: Et konsekvensutredningsprogram fastsettes av NVE i lys av 

informasjonen fra søkeren og berørte parter, samt NVEs egen erfaring. Formålet er å 

kartlegge hvilket KUer som er nødvendig for søknaden.116 Konsesjonssøker er ansvar-

lig for KUene gjennomføres etter lovbestemte retningslinjer.117 

• Trinn 3 – Søknaden: Konsesjonssøker sender inn søknaden med KUene. NVE sender 

dokumentene til offentlig høring (offentlige instanser og myndigheter, berørte private 

                                                 
113   NVE (1)  
114  NOU 2012:9 s. 86 
115 Ibid. s. 80  
116  Energiloven § 3-1(3), jf. pbl § 14-2, og Konsekvensutredningsforskriften § 6(1)(b) 
117  Konsekvensutredningsforskriften § 17 første ledd og tredje ledd.  
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parter, aktuelle interesseorganisasjoner) 118, gjennomgår tilbakemeldingene fra offent-

lige og private aktører og foretar en befaring på det foreslåtte planområdet. 

• Trinn 4- Vedtak: Basert på informasjonen fra trinn 1-3 vedtar NVE enten å gi tillatel-

se eller avslå søknaden.  

• Trinn 5 – Klagebehandling: Vedtaket kan påklages av enhver som har rettslig klage-

interesse. Enten kan NVE revurdere vedtaket dersom det er grunnlag for det, eller så 

fastholdes vedtaket og det sendes inn til OED. 

• Trinn 6 – Utfylling av konsesjonen: Før konsesjonshaver kan starte anleggsfasen må 

det sendes inn en miljø- transport- og anleggsplan (MTA)119 og en detaljplan. Det er 

under MTA og detaljplanen at den konkrete utformingen av anlegget og hjelpeanleg-

get (veier, masseuttak, deponier og andre teknisk inngrep) bestemmes og konsesjons-

haver må påvise at dette holdes innenfor rammene av konsesjonen120. MTA og detalj-

planen skal sikre at vindparkens anlegg ivaretar miljøet og andre lokale interesser som 

er vektlagt i konsesjonen. Begge må godkjennes av NVE og tilleggsvilkår kan gis.   

 

Både ved trinn 1 og 3 vil offentlige og private aktører ha mulighet til å presentere sine interes-

ser. Søknadene vil variere etter de lokale forholdene, men de fleste søknader vil innhente 12-

13 KUer, og redegjøre inngående for valgene som er blitt tatt og alternativene som ble utelatt 

(m.h.t. plassering, antall turbiner og utbygging osv.). Søknadsprosessen tar i gjennomsnitt 4-5 

år, og alle tilknyttede kostnader bæres av konsesjonssøkeren uansett utfall.121 

 

3.4.2 Søknadens nærmere innhold 

I tredje trinn må konsesjonssøkeren sende inn en søknad som oppfyller kravene i energiloven 

og forskriftene. Energiloven § 2-1 krever at søknaden gir opplysningene som er «nødven-

dig[e] for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes». Dette gjenspeiler 

NVEs behov for kunnskap til å foreta en fullstendig interesseavveining. Forskriftens § 3-2 

angir nærmere hvilke opplysninger er «nødvendige».  

 

Søknaden skal beskrive søkeren, eierforhold, anlegget (teknisk, økonomisk, innpasning i 

energiplanen, anleggsplanen), redegjøre for den landskapsmessige tilpasningen og eventuelt 

behov for tillatelser etter annen lov. Av interesse for oppgaven er at søknaden må redegjøre 

for innvirkninger og mulig avbøtende tiltak på allmenne og private interesser, samt presentere 

resultatene fra KUene. Søkeren plikter fra planleggingsfasen «å sørge for at allmennheten 

                                                 
118  NOU 2012:9 s. 80  
119  NVE nr.1/2016  
120  Ibid. s. 3 
121  Ibid. s. 84   
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påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimeli-

ge kostnader eller ulemper for konsesjonæren», jf. energiforskriften § 3-5 (b).  

3.4.3 Evaluering av søknadsprosessen og konsesjonen  

3.4.3.1 Subjektive virkninger og skjønnsmessige vurderinger 

Informasjonen i KUene fører ikke nødvendigvis til entydige risikovurderinger og konklusjo-

ner. Informasjonen kan sprike, og vurderingene vil være subjektive fordi informasjonen kan 

vektes ulikt og være vanskelig å kvantifisere etter objektive målestokker.  

 

En subjektiv vurdering er eksempelvis bedømmelse av støyplager; støy kan måles, men opp-

levelsen av støyplagene er subjektiv.122 I følge NVE vil faktorer som personlig holdning til 

vindkraft, om vindparken er synlig og personlig oppfatning av lydbildet påvirke om vindpar-

ken anses som en plage.123 Konsesjoner bruker derfor «gjennomsnittlig» personlig påvirkning 

som ikke fullt ut gjenspeiler de faktiske opplevde virkninger for berørte naboer. Dette viser 

noen av begrensningene i konsesjonsbehandlingen. 

 

3.4.3.2 Forventede virkninger 

Selv om utredningsprosessen er utført etter beste vitenskapelig metode og forsvarlige konklu-

sjoner lagt til grunn, forblir en konsesjon en tillatelse gitt etter estimater. Dette gjelder konse-

sjonsprosesser generelt, fordi full klarhet omkring forløpsutvikling er umulig å oppnå og det 

faktiske skadeomfanget først blir klart når vindparken er i drift.124  

 

Usikkerheten er blant annet knyttet til at teknologien er i kontinuerlig utvikling.125 Usikkerhe-

ten forsterkes av at vindparker påvirkes av eksterne variabler (som nedbør), og subjektive 

verdier (som opplevd naturlandskap). Både skadeomfang og typen skader og ulemper som 

oppstår kan bli annerledes enn antatt på konsesjonens vedtakstidspunkt. Vi kan her skille mel-

lom forventede og uforventede skadevirkninger.  

 

                                                 
122  NVE nr.72-2018 s. 7 
123  L.c. 
124  Rådsegn 2 s. 18  
125  NVE nr.72-2018 s. 35 
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3.4.3.3 En forholdsmessig tålegrense i energiloven 

Loven og forarbeidene angir ikke hvordan NVE skal vekte elementene mot hverandre utover 

at vedtak og avslag skal baseres på et «rasjonelt» valg. Spørsmål er dermed hvordan NVE 

skal vekte elementene på en «rasjonell» måte jf. energiloven § 1-2. Et logisk utgangspunkt er 

at NVE bør beslutte at et prosjekt er rasjonelt når fordelen er større enn ulempene. Der forde-

lene er svært høye, kan NVE tillate mer skadevirkninger enn der fordelene er mindre. Sagt på 

en annen måte, det akseptable eller «rasjonelle» skadevirkningsnivået er dynamisk og foretas 

etter en forholdsmessig vurdering.  

 

Typisk kan noen virkninger være så negative at NVE ikke kan akseptere dem (f.eks. vindpark 

rett ved et sykehus). Et avslag vil da ikke være begrunnet i at det er et «skadevirkningstak», 

eller for stor strid med privatrettslig interesser, men i at vindparken ikke skaper en overvekt 

av fordeler. En slik vurdering skiller seg markant fra erstatning etter naboloven §9 som operer 

med en mer statisk tålegrense.126  

 

NVEs skjønnsmessige fastsettelse av nabovirkningen i hver enkelt konsesjonssak gjør at det 

ikke lar seg etablere en generell «standardverdi» for virkningene. Dette gir mer nyanserte ved-

tak, men begrenser forutberegneligheten. 

 

3.4.4 Sammenfatning av handlingsalternativene under søknadsprosessen og 

konsesjonens vedtakelse 

Søknadsprosessen og konsesjonsvedtaket viser at utredningen og vurderingen av nabovirk-

ningene er prosessuelt og materielt en integrert og obligatorisk del av energiloven. Naboer har 

mulighet til å delta muntlig og skriftlig under søknadsprosessen, og til å klage på konsesjons-

vedtaket. Det stilles omfattende krav til konsesjonssøkerens aktsomhet og forsvarlighet under 

utredningsprosessen og utforming av søknaden.  

 

Konsesjonsprosessen i energiloven krever at NVE anslår kvantitativ eller kvalitativt fordelene 

og ulempene, og veier dem mot hverandre. Utredningsprosessen skal sikre et vitenskapelig 

holdbart kunnskapsgrunnlag, men prosessen har likevel svakheter fordi den delvis bygger på 

subjektive verdier og estimater.  

 

                                                 
126  Statisk i mengden virkninger en nabo skal tåle, ikke statisk i tid eller sted. 
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Når konsesjonsprosessen nå er skissert, vender vi tilbake til vurderingen av «unødvendige» og 

«urimelige» kriteriene. 

 

3.5 Unødvendighetskriteriet  

Ordlyden «uturvande» eller unødvendig virkninger er tvetydig, men forarbeidene identifiserer 

to typetilfeller.127 Det ene er sjikanerende skader/ulemper. Det andre er tiltak som er fornufti-

ge, men der tiltaket skaper ulemper/skader som kunne ha vært unngått eller redusert uten 

uforholdsmessige kostnader for tiltakshaver.  Forarbeidene ser særlig på om tiltaket kunne ha 

vært gjennomført på en annen måte eller på et annet sted.128 I dette ligger det at tiltakshaver 

har en generell forebyggelsesplikt for unødvendige virkninger. 

 

For vindparker er kun det andre alternativet relevant. Dersom vindparken kunne ha blitt satt i 

verk på en annen måte (drift) eller på et annet sted (lokalisering), og dette ville redusert 

skaden/ulempen for naboene uten uforholdsmessige kostnader, vil den oppståtte skade/ulempe 

kunne være unødvendig. Det ligger en skjønnsmessig interesseavveining her, mellom det tjen-

lige for vindparken og hva som med rimelighet kan kreves for å redusere skadevirkninger. 

Forarbeidene formulerer dette som spørsmål om tiltakshaver «har tilstrekkelig tungtveiende 

grunner for at [tiltaket] er realisert på en slik måte at et annet alternativ kunne ha spart gran-

nen helt eller delvis for ulempene».129  

 

3.5.1 Hva er «teknisk og økonomisk mulig» for konsesjonshaveren? 

Forebyggelsesplikt og forholdsmessighet 

I den skjønnsmessige interesseavveiningen om skade/ulempe er unødvendig skal det legges 

vekt på hva som er «teknisk og økonomisk mulig» for å redusere skaden/ulempen jf. § 2 annet 

ledd.130 Tilføyelsen kom i 1982 da lovgiver ønsket å lovfeste at teknologisk utvikling kunne 

endre tålegrensen.131 Dette markerte ikke et markant skifte i rettstilstanden,132 da problemstil-

lingen allerede var belyst i rettspraksis.133  

                                                 
127  Rådsegn 2 s. 26 
128  L.c. 
129  NOU 1982:19 s. 65 
130  Bestemmelsen kom inn i 1982. Formålet var å sikre at det teknologiske ble vektet. Siden tidligere rettsprak-

sis allerede la vekt på disse momentene, om ulikt formulert, har juridisk litteratur ment at tilføyelsen ikke 

endret rettsstillingen, se Falkanger (2013) s. 384 og Bugge (1999) s. 482. 
131  Ot.Prp.nr. 33 (1988-1989) s. 39  
132  NOU 1982:19 s. 77-78 
133  Jernverksdommen  
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Hva ligger i «teknisk og økonomisk mulig»? Ordlyden og forarbeidene gir ikke retningslinjer 

utover at vurderingen skal bygge på en objektiv norm.134  En alminnelig språklig forståelse av 

«teknisk mulig» er hvilke faktiske alternative tiltak som eksisterer (f. eks. valg av materialer, 

plassering og sikkerhetsrutiner). «Økonomisk mulig» er mer tvetydig, siden det økonomiske 

knytter seg til kostnadene for å gjennomføre de tekniske tiltakene. Dette kan omfatte direkte 

kostnader, som pris for støyskjermer, og muligens også indirekte kostnader som redusert inn-

tekt som følge av begrenset driftstid.135 Hva som er «mulig» økonomisk er en uklar standard, 

da det er vanskelig å fastsette en objektiv standard for virksomheter flest utover at vindparken 

må forbli lønnsom. Den logiske sammenhengen mellom hva som anses som teknisk og øko-

nomisk mulig innebærer at vilkårene fremstår som kumulative.  

 

Hverken loven eller forarbeidene gir særlig indikasjon på hvordan man skal avveie tiltaksha-

vers forebyggelsesplikt mot skadevirkningene på naboene. Spørsmålet er hva som er «øko-

nomisk og teknisk» rimelig å kreve at vindparken gjør for å begrense skader/ulemper.   

 

Et rimelig utgangspunkt er at man ikke kan kreve at tiltakshaver gjør enhver oppofrelse for å 

unngå skadevirkninger.136 Her kommer forholdsmessigheten og hensynet til en rimelig eien-

domsutnyttelse inn. 

 

Forarbeidene gir noen holdepunkter. Der relativt elementære og lite kostbare kontrolltiltak 

kunne ha begrenset skaden/ulempen kan man konstatere at virkningene er unødvendige.137 

Utover de åpenbare tilfellene er det «vanskelig å si hvor langt domstolene vil tillegge teknisk 

og økonomisk mulige løsninger betydning ved fastsetting av tålegrensen.» 138 

 

Rettspraksis gir imidlertid mer veiledning, især sakene Sandvika Gjestgiveri (Rt. 1969 s. 757), 

Bybrua i Stavanger (Rt. 1981 s. 343), og med særlig relevans for vindkraft, Jæren-dommen. 

                                                 
134  NOU 1982:19 s. 262-263 
135  Stavang (2016) s. 151, se Jæren-dommen (avs.92) hvor Høyesterett vurderer både direkte og indirekte kost-

nader for tiltakshaver. 
136  Falkanger (2013) s. 384 og Stavang (2016) s. 150 
137 Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) s. 38 
138 L.c. 
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Særlig to problemstillinger søkes oppklart i rettspraksis: når foreligger forebyggelsesplikten 

og hvilke krav er det rimelig eller forholdsmessig å stille vindparken? 

 

3.5.1.1 Når foreligger forebyggelsesplikten  

I Sandvika Gjestgiveri, som gjaldt støyulemper fra utbygningen av E18, fremhever Høyeste-

rett at det som gjorde ulempene unødvendige var at «hverken ved prosjektering eller gjen-

nomføring av arbeidet tok [utbygger] hensyn til den støy dette ville volde naboene. […]» had-

de utbygger vurdert dette «kunne man oppnådd en betydelig forbedring uten uforholdsmessi-

ge omkostninger».139  

 

Fra dommene ser man at tiltakshaver har en plikt til å vurdere skadevirkningene for naboen 

både under planleggings- og anleggsfasen. Forarbeidene bekrefter denne forståelsen.140   

 

Når det gjelder driftsfasen presiserer forarbeidene at teknologisk utvikling skal føre «til en 

skjerping av tålegrensen».141 Tiltakshaver vil skape unødvendige skader/ulemper dersom han 

ikke følger teknologiutviklingen, f.eks. innen effektive rensemetoder.142 I forarbeidene påpe-

ker at i vurdering av naboloven § 2 «blir domstolene pålagt å vurdere betydningen av at en 

bedrift ikke bruker den mest moderne teknologien som er teknisk/økonomisk mulig for å re-

dusere forurensningen».143 

 

Overstående rettspraksis og forarbeider tas til inntekt for at forebyggelsesplikten krever at 

vindparken kontinuerlig må vurdere hva som er teknisk og økonomisk rimelige tiltak i lys av 

den teknologiske utviklingen.144 Dette innebærer en dynamisk innrettelsesplikt for tiltaksha-

ver. 

 

3.5.1.2 Forholdsmessige krav til konsesjonshaveren 

I Jæren-dommen vurderes tålegrensen og forholdsmessighetsmomentet for vindkraft. Det er 

en av to høyesterettsdommer om vindkraft og den mest sentrale om tålegrensen. Domstolen 

                                                 
139    Rt. 1969 s. 757 s. 760-761. Se Jernverksdommen 
140    NOU 1982:19 s. 65 
141    L.c. 
142    L.c. 
143    L.c. 
144    Ibid. s. 262-263 
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vurderte om plasseringen av 6 vindmøller innen 200 meters avstand til naboeiendommen 

krenket naboens eiendomsrett dels fordi vindmøllene kunne redusere muligheten til egen ut-

nyttelse av vindkraft og dels grunnet andre ulemper (støy, sikkerhet, og ferdselsrestriksjoner). 

Høyesterett vurderte også om planleggingen og plasseringen av vindturbinene førte til unød-

vendige og urimelige virkninger.145 Høyesterett konstaterer at Jæren Energi hadde forsøkt å 

plassere vindmøllene for å gi en optimal kraftproduksjon, at alternative plasseringer ikke fan-

tes og at fjerning av vindmøllene ville ført til vesentlig reduksjon i kraftproduksjonen (avsnitt 

92). Det er noe uklart hvordan retten har vurdert konsekvensene for naboen, men uttalelsene 

forstås dithen at Jæren Energi hadde forsøkt å generelt minimere de negative konsekvensene i 

området (avsnitt 93). Etter å ha vurdert ulempene for naboen (avsnitt 72-89), fant Høyesterett 

at ulempene «klart ikke overstiger tålegrensen» (avsnitt 97).  

 

Dommen illustrer hvordan Høyesterett vurderer forholdsmessigheten og unødvendighetsmo-

mentet. De vektlegger at vindparken tok hensyn til nabovirkningene, at formålet med de 6 

vindmøllene var fornuftig, at alternativer ikke faktisk eller økonomisk fantes og at fjerning av 

møllene ville hatt betydelig innvirkning på totalproduksjonen. Dommen drøfter både det tek-

niske, i form av planleggingstiltak og fysisk arealplassering, og det økonomiske, i form av 

kostnader (direkte og indirekte). På bakgrunn av en samlet vurdering, fremstod vindparkens 

virkninger som «nødvendige». Høyesterett benytter seg ikke av ordene «forholdsmessig» eller 

«interesseavveining», men dommen fremstår som en implisitt forholdsmessighetsvurdering. 

Når Høyesterett mente at ulempene var så små og usannsynlige, fremstår forslaget om å fjerne 

vindmøllene som klart uforholdsmessig. 

 

I Bybrua-dommen, som gjaldt ulemper fra støy og støv fra en bro og tilknyttet trafikk i Stav-

anger, fremhever Høyesterett at «[d]ersom en vesentlig reduksjon av støy- og støvulemper 

kunne oppnås uten særlig store omkostninger ved en noe endret rekkverkskonstruksjon, ville 

etter mitt syn de ulemper som kunne avverges på denne måte, måtte anses «uturvande».» (min 

kursivering).146  

 

                                                 
145   Urimelighetsvurderingen er behandlet i punkt 3.6.2 og 3.6.3.4 
146   Rt. 1981 s. 343 s. 348 



29 

 

Rettspraksis viser at skader/ulemper er unødvendige om de kunne ha blitt unngått til en rime-

lig pris. Som Stavang påpeker, trekker uttalelsen i Bybrua-dommen i retning av at skadevirk-

ningene må være vesentlig større enn kostnadene for å være unødvendige. 147,148 

 

Rimelige tiltak på planleggingsstadiet vil inkludere at tiltakshaver vurderer og hensyntar ska-

devirkningene vindparken kan medføre, jf. Sandvika Gjestgiveri og Jæren. For vindparker vil 

dette uansett forekomme gjennom konsesjonsprosessen, jf. energiloven § 2-1 og energifor-

skriften § 3-5. Naboloven har ikke noe tilsvarende krav til utredning. Terskelen til forsvarlig 

«planlegging» synes imidlertid ikke å være streng.  

 

Gitt den grundige konsesjonsprosessen etter energiloven, fremstår det som usannsynlig at en 

skadevirkning vil være «unødvendig» etter grannelova når konsesjonshaver allerede har vur-

dert denne og tatt rimelig skritt for å begrense den i søknadsfasen. Konsesjonsprosessen vil 

presumptivt oppfylle kravene til hensynsfull planlegging under naboloven. Unntak kan imid-

lertid tenkes, der en virkning ikke har blitt vurdert eller ikke blitt tilstrekkelig utredet av kon-

sesjonshaver eller NVE.  

 

Det virker som at forholdsmessighetsvurderingen mellom kostnadene for å begrense skader 

og skadenes omfang som regel vil slå ut i vindparkens favør. For det første vil kostnadene ved 

planlegging, utbygging og drift vanligvis være så høye at det sjeldent vil være tilsvarende 

høye skadevirkninger. For det andre må naboene i praksis vente til driftsfasen for å kunne 

anslå de faktiske skadene, men på det tidspunktet vil forholdet mellom kostnadene ved å 

endre driften og skadevirkningene være så ubalansert at det sjelden kan sies at skadene er 

«unødvendig».  

 

For det tredje er det «teknisk» begrenset hva man kan endre på vindparken etter anleggsfasen. 

Det er lite som kan gjøres for å redusere synligheten.149 Iskast kan forekomme selv om mo-

derne turbinene har antiising, og kontrollfunksjoner.150 Turbinene vil nødvendigvis skape støy 

pga. mekanisk rotasjon av bladene.151 NVE nevner at ulempene fra skyggekast kan reduseres 

                                                 
147   Bybrua-dommen s. 343 
148  Stavang (2016) s. 155 
149  NVE nr.72-2018 s. 5 
150  NVE nr.57-2018 s. 6 
151  Det finnes noe støyreduserende teknologi som «øyevipper» på vingene, se NVE nr.72-2018 s. 22 
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uten vesentlige kostnader.152 NVE mener at dersom flere radarsystemer godkjennes og blir 

billigere, kan dette i fremtiden erstatte dagens krav til lysmerking som vilkår for konsesjon, 

for å unngå lysforurensning.153 Det kan også tenkes at eksisterende vindparker blir pålagt å 

innføre radarsystem i stedet for lysmerking når dette blir teknisk og økonomisk forholdsmes-

sig. 

 

Etterfølgende teknologisk og økonomisk utvikling kan endre på hva som er forholdsmessig. 

Dersom prisen på et mottiltak faller drastisk eller en ny type mottiltak utvikles, vil tidligere 

uforholdsmessig tiltak kunne bli forholdsmessig, slik at erstatningsansvar oppstår når de ikke 

blir iverksatt innen rimelig tid. 

 

Erstatning for tiltak på naboeiendommen kan tenkes å lettere vinne frem enn en påstand om at 

skadevirkningene er unødvendige. Mottiltak som støyskjermer eller støyreduserende vinduer 

kan være billigere og teknisk enklere enn løsninger på vindfarmens side. Dersom det er et 

stort antall naboer vil allikevel utskifting av f.eks. vinduer kunne bli dyrt.  

 

3.5.1.3 Om skadevirkninger under driftsfasen kan endre vurderingen av 

forsvarlighetskravet under planleggingsfasen? 

Som nevnt er en konsesjon basert på et estimat av vindparkens fordeler og ulemper. De fak-

tiske skadevirkningene vil ikke vise seg før driftsfasen. Et spørsmål dette reiser er om virk-

ningene kan betraktes som «unødvendige» dersom det i ettertid viser seg at de kunne vært 

unngått, til tross for at konsesjonsutredningen var forsvarlig.  

 

Svarer man bekreftende på dette, blir resultatet at vindparker har et objektivt erstatningsansvar 

for skadevirkninger man med rimelige tiltak kunne ha unngått/minsket, selv om disse først 

blir synlige i ettertid. Besvares spørsmålet benektende, betyr det at unødvendighetsvurde-

ringen knytter seg til forsvarligheten av de undersøkelser, utredninger og betraktninger av 

teknologiske og økonomiske muligheter i forkant av oppføringstidspunktet. Sistnevnte inne-

bærer en vurdering av forsvarligheten av konsesjonsutredningen, herunder de teknologiske og 

økonomiske valgene vindparken tok i denne forbindelse.  

 

                                                 
152 NVE nr.72-2018 s. 5 og s. 22-24 gir eksempler over hvordan NVE fremhever en «forholdsmessig» rimelig-

het.  
153 Ibid. s. 27-28 
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I mange tilfeller vil de to alternativene overlappe da det som lett kunne ha blitt unngått ofte vil 

ha vært uforsvarlig planlagt. Det kan likevel tenkes situasjoner der dette ikke er tilfelle: en 

KU om støy er blitt foretatt etter NVEs foretrukne emisjonsmålings-metode,154 og har bereg-

net at støyen ville være innenfor grenseverdiene. Hadde derimot KUen benyttet immisjonsmå-

ling istedenfor,155 og hadde værforholdene vært annerledes, ville resultatet blitt annerledes. Vi 

må derfor spørre om det er riktig at en godkjent KU skal innebære at konsesjonshaver har 

oppfylt forebyggelsesansvaret og blir ansvarsfri etter nødvendighetsvurderingen. Hvis så er 

tilfelle vil risikoen for konsesjonens estimater bli veltet over på naboen.  

 

Naboen vil likevel kunne anvende urimelighetskriteriet dersom plagene er tilstrekkelig høye, 

jf. § 2 første ledd. Problemet oppstår der plagene ikke er så inngripende at de er urimelige, 

men de likevel kunne vært unngått med bedre kunnskap på planleggingsfasen. 

 

I lys av forarbeidene, rettspraksis og juridisk litteratur fremstår vilkåret «teknisk og økono-

misk mulig» som en forholdsmessighetsvurdering basert på forsvarlighet, og ikke et objektivt 

ansvarsgrunnlag. Dette gjenspeiler den underliggende interesseavveiningen: tiltakshaver skal 

vise rimelig hensyn ved planlegging og under driftsfasen, men skal ikke forpliktes til å bruke 

mer ressurser enn det som er rimelig i lys av skadevirkningene for naboen. 

 

Som redegjort for i Del I, tilsier ikke konsesjon at virksomheten nødvendigvis er i samsvar 

med naboloven. Den krevende konsesjonsprosessen innebærer likevel at konsesjonshaver har 

foretatt det som energiloven og NVE anser å være tilstrekkelige tiltak i planleggingsfasen for 

å unngå og begrense skadevirkninger. Disse tiltakene vil antagelig også anses som tilstrekke-

lig planlegging under vurderingskriteriene i naboloven.  

 

I lys av måten ovenstående rettspraksis omhandler interesseavveiningen mellom fordelene for 

tiltakshaver og ulempene for naboen, mener jeg at man ikke skal anvende kunnskap om de 

faktiske virkningene på tidligere planleggingsstadier. Dette harmonerer best med en forsvar-

lighetsstandard og ikke et retroaktivt objektivt ansvar.  

 

                                                 
154  Ibid. s. 14 
155  L.c. 
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3.5.2 Hva er «teknisk eller økonomisk mulig» for naboen? Medvirkningsansvar   

Skal naboen også ha en plikt til å redusere skade/ulempe ved «teknisk og økonomisk mulig» 

tiltak? Lovens ordlyd er subjektnøytral og kan tolkes dit at vurderingen knytter seg både til 

tiltakshaver og naboen. Siden formålet med nødvendighetskriteriet er å unngå unødvendige 

virkninger ved enkle mottiltak, virker det rimelig at også naboen har en handlingsplikt. Det 

fremstår som urimelig at tiltakshaver må pådra seg unødvendig høye kostnader, der naboer 

lett kunne ha begrenset kostnadene. Forarbeidene omtaler imidlertid kun tiltakshavers inn-

virkningsmulighet og forebyggelsesplikt. 

 

Det fremgår av § 9 tredje ledd, at tiltakshavers erstatningsansvar kan bortfalle eller reduseres 

dersom naboen skulle ha sagt ifra om skaden/ulempen tidligere. Enten man velger å basere en 

type handlingsplikten på kriteriet «teknisk eller økonomisk mulig» eller på annet ansvars-

grunnlag, har naboens en tiltaksplikt overfor en konsesjonshaver. Dette har paralleller til 

medvirkningsansvaret. 

 

Forarbeidene uttaler at selv om hensynet til å bevare et godt naboforhold tilser at en nabo ikke 

melder ifra om enhver skade/ulempe, vil det i noen situasjoner oppstå «klanderverdig passivi-

tet» med rettsvirkninger.156 Dersom en nabo forstår at en vindpark vil forårsake erstatnings-

krav følger det etter god naboskikk en varslingsplikt. Dette er særlig tilfelle der «skaden kan 

avvendast eller minkast […] Då bør det seiast frå straks eller snarast mogeleg».157 

 

Under konsesjonsprosessen vil naboens medvirkningsplikt ikke følge av de vanlige reglene 

etter naboloven eller pbl.,158 men av energiloven. Naboer vil bli kontaktet når søknaden mot-

tas av NVE, og vil ha mulighet til å delta på folkemøtet og sende inn skriftlig melding til NVE 

under trinn 1 og 3. Dersom naboer holder seg tause, er spørsmålet om tausheten kan innebære 

klanderverdig passivitet. Om passiviteten er klanderverdig vil avhenge av flere faktorer, som 

illustreres nedenfor.  

 

                                                 
156  Rådsegn 2 s. 17 
157  L.c. 
158   Byggessaksdelen av pbl. gjelder ikke for vindkraftutbygging, jf. bygningsforskriften § 4-3   
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Vurderingen er som sagt basert på en objektiv norm.159 Det virker rimelig å kreve at naboen 

orienterer NVE eller konsesjonshaveren, muntlig eller skriftlig, om sine interesser og om mu-

ligheten for skadevirkninger som kan føre til erstatningskrav. Målt i tid og penger er dette lite 

krevende.  

 

Naboen er ofte også den står som nærmest til å vurdere enkelte skadevirkninger på sin eien-

dom. Dersom vindparken likevel var klar over hvilke skadevirkninger som ville oppstå kan 

naboens passivitet neppe tillegges vekt. Tilsvarende kan tenkes der naboen har en berettiget 

forventning om at skadevirkningene vil bli kartlagt, og at vindparken har foranledning til å 

foreta skadebegrensende tiltak.  

 

Har naboen derimot unnlatt å varsle om særskilte behov, som et barn som er særlig sensitiv til 

støy, vil dette kunne svekke hans rettsstilling. Ifølge energiloven har naboen kun en adgang til 

å delta i saksforberedelsen, ikke en plikt. Etter naboloven har han enten en «økonomisk og 

teknisk» mulighet til å begrense skadevirkninger etter § 2 annet ledd, eller en generell med-

virkningsplikt etter § 9 tredje ledd. Ved ikke å delta under konsesjonssøknadsprosessen fratar 

naboen vindparken muligheten til å begrense skadevirkninger og unngå erstatningskrav. Der-

for foreligger det en potensielt unødvendig kostnad i forbindelse med utelatt medvirkning. 

 

Et element som vanskeliggjør naboens mulighet til å vurdere sin medvirkningsplikt, er at den 

endelige plasseringen av turbinene som regel vedtas først under MTA og detaljplanen (trinn 

6), altså etter at vedtaket er godkjent.160 Av den grunn kan det bli vanskelig for naboer å forut-

se med sikkerhet hva som kan bli skadevirkningene for deres eiendom eller bruksrett.  

 

Hvilke krav til forsvarlig deltagelse man bør stille naboer er vanskelig å fastsette generelt, 

men kravene burde ikke være strengere enn for konsesjonshaveren. Det blir igjen en gradert 

skjønnsmessig vurdering; dersom unnlatelsen til naboen fører til åpenbart unngåelige skade-

virkninger, taler gode grunner for at naboen kan klandres. Dersom virkningen var vanskelig å 

forutse eller naboen med rimelighet kunne anta at konsesjonshaver og NVE var like nære å 

forstå virkningen, vil passivitet veie mindre.  

                                                 
159  NOU 1982:19 s. 262-263 
160 Dette er begrunnet i at utredning av optimale turbinplasseringer er så kostelig for konsesjonshaveren at dette 

ikke gjøres før ettr de har fått konsesjonen.  
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Utover deltagelse under konsesjonsprosessen er det vanskelig å si noe generelt om hva naboen 

«teknisk og økonomisk» må foreta seg. At forebyggelsesplikten også gjelder under driftsfasen 

er en naturlig følge av § 2 annet ledd, se punkt 5.1.1.2. Dette innebærer at dersom skadevirk-

ninger utvikler seg underveis vil naboens varslingsplikt gjelde. Dette virker lite tvilsomt i lys 

av den generelle tapsbegrensningsplikten for skadelidte i erstatningsretten.161  

 

3.5.3 Sammenfatning av «unødvendighetskriteriet» 

Rettskildene ovenfor tilsier at konsesjonen ikke påvirker «nødvendighetskriteriet» rettslig. 

Nødvendighetskriteriet vil kun vurderes etter nabolovens. 

 

Konsesjonen påvirker likevel «nødvendighetskriteriet» indirekte. Nabovirkningene har vært 

vurdert etter et fastsatt KU-program og utredet etter anerkjent metodikk. Når konsesjonspro-

sessen er såpass grundig vil en nabo vanskelig høres med at konsesjonshaveren ikke viste 

tilstrekkelig hensyn under planleggingsfasen. Dette kan virke som en industrivennlig tolkning. 

Når «unødvendig» beror på en forholdsmessighetsvurdering og konsesjonsprosessen er så 

omfattende, anses det likevel som rimelig å tillegge disse elementene betraktelig vekt. Ut-

gangspunktet vil være at konsesjonshaver har utført forholdsmessige tiltak overfor naboens 

interesser. Dette forutsetter imidlertid at utredningene og konsesjonsprosessen er forsvarlig 

gjennomført.162 

 

Under driftsfasen kan utvikling av teknologi innebære at skade/ulemper blir unødvendige. 

Utfordringen for naboen er at tiltakshavers kostnader tilknyttet utredning og drift vanligvis vil 

være såpass høye at forholdsmessigheten sjeldent slår ut i naboens favør.  

 

3.6 Urimelighetskriteriet   

Om en virkning er nødvendig vil den likevel overskride tålegrensen dersom den er «urime-

lig». Hva som er rimelig er konkretisert i annet ledd («økonomisk og teknisk mulig») og tred-

je ledd («sedvanlig» og «ventelig»). De to sentrale momentene i rimelighetsvurderingen er 

hva som er ventelig og sedvanlig etter forholdene.  

                                                 
161 Lødrup (2009) s. 449, jf. skadeserstatningsplikten § 5-1 nr. 2 
162  Stavang (2011) s. 118 problematiserer at kommunen og konsesjonssøkeren kan få en interessesynergi slik at 

nabointeressene ikke blir tilstrekkelig vernet. 
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3.6.1 «Teknisk og økonomisk mulig»  

I likhet med nødvendighetsvurderingen kan man legge vekt på hva som er «teknisk og øko-

nomisk mulig» for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen.163 

 

Det fremstår likevel som mer naturlig å vurdere «teknologisk og økonomisk mulig» som et 

undermoment til momentene «sedvanlig» og «ventelig». Forarbeidene164 og rettspraksis165 

viser tydelig at teknologisk utvikling inngår i rimelighetsvurderingen, men knytter dette opp 

mot hva som er «ventelig» og «sedvanlig».  

 

3.6.2 Det «sedvanlige»  

Det sedvanlige er «det som plar fylga av vanlege bruks- eller driftmåtar på slike stader», jf. 

naboloven §2 tredje ledd. Det knytter seg m.a.o. til hva som er vanlig bruks- eller driftsmåte i 

en bestemt strøkstype.  

 

Virkningen (jf. «noko») skal sammenlignes mot en «sedvanlig» standard for den «strøksty-

pen» på det aktuelle tidspunkt.166 For eksempel vil trafikkstøy være en sedvanlig ulempe i en 

storby. Ifølge forarbeidene skal det ses hen til «hvordan forholdene er på andre steder som det 

er naturlig å sammenligne med».167 Standarden er altså objektiv.168 Når en vurderer hvordan 

et strøk skal rubriseres mener Stavang at rettspraksis utpeker følgende momenter: offentlige 

reguleringer, servitutter, tidligere bruk, egnet bruk og påregnelig bruk.169 Generelt kan det sies 

at desto mer typisk en skadevirkning er for et område, jo mer må den type skadevirkning tå-

les.170 Stavang har identifisert tre hovedstrøkstyper: bolig, industri og jordbruk. Nedenfor skal 

disse vurderes oppimot vindparkers alminnelige virkninger.171 

 

I industristrøk vil det vurderes konkret hvilke bruks- og driftsmåter som er typiske for denne 

typen industri. Til illustrasjon vil Rosenberg skipsverft ha forskjellige skadevirkninger enn de 

                                                 
163  NOU 1982:19 s. 262  
164  Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) s. 38-39 og NOU 1982:9 s. 67 
165  F.eks. Jernverksdommen s. 146 
166  Stavang (2016) s. 161 
167  NOU 1982:9 s. 67 
168  L.c.  
169  Stavang (2016) s. 159  
170  NOU 1982:19 s. 21  
171  L.c. 
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som følger av en malingsfabrikk. Om området er preget av vindkraftproduksjon, vil de norma-

le skadevirkningene fra vindparker kunne betraktes som sedvanlig. Generelt vil industristrøk 

innebære at man som nabo må tåle en del støy, vibrasjoner, støv og trafikk.  

 

Noen virkninger fra vindparker vil likevel skille seg fra andre typiske industriplager. Støyen 

fra vindparker kan være døgnkontinuerlig, mens mange industrianlegg holder nattestengt. Få 

virksomheter medfører iskastfare. Til slutt er det helt uvanlig, selv i industristrøk, at byg-

ningene er 90-140 meter høye (med rotorbladene overstiger vindmøllen 200 meter). Selv i 

industristrøk der en nabo forventes å tåle mer plager, kan det være at en vindpark skaper ska-

der/ulemper som er verre enn det som er «sedvanlig».  

 

I jordbruksstrøk er det ikke like entydig hvilke skader og ulemper som må betraktes som sed-

vanlige. Det kan innebære tidvis støyende aktivitet, plagsom lukt, støv og løse gjenstander på 

veier (høy, dyremøkk osv). Generelt vil støy være vanlig i jordbruksområder, mens nedfall av 

isflak og sterke visuelle forstyrrelser vil være uvanlige. 

 

Rettspraksis gir begrenset oppklaring. I Jæren-dommen anførte ikke saksøker at ulempene var 

usedvanlige selv om det gjaldt et uberørt jordbruksområde (avsnitt 6 og 7). I urimelighetsvur-

deringen vurderte Høyesterett kun ventelighetskriteriet. Når vindparkens skadevirkninger skil-

ler seg fra hva som vanligvis vil oppstå på en slik landbrukseiendom er underlig at sedvanlig-

hetskriteriet ikke ble anført og at kun ventelighetskriteriet ble vurdert. I Rt. 1991      s. 1281 

(Jæren-Høgskole), som gjaldt en vindmølle på 22,5 meter plassert 10 meter fra nærmeste na-

bohus, sier Høyesterett at når vindmøllen var så nær beboelseshuset vil kontinuerlig drift av 

vindmøllen være en usedvanlig ulempe, nesten uansett strøkstype. Selv om Høyesterett legger 

vekt at på de landlige forholdene, fremstår vindmøllens nærhet til huset som avgjørende. Når 

rettspraksis tilsynelatende ikke, eller i liten grad, drøfter skadevirkningenes sedvanlighet, kan 

det fremstår som de generelt er sedvanlig i jordbruksområder.  

 

I boligstrøk vil vindparkens virkninger generelt være usedvanlig. I et boligstrøk kan en nabo 

forventes å tåle lavere: støynivå, døgnkontinuerlig plager og fare-elementer.  

 

Trekkene ved de ulike strøkene må vurderes innenfor nåtidens ramme, det «sedvanlige» er en 

dynamisk norm. Om det blir vanligere å etablere vindparker i jordbruksområder fordi det er 

tilgjengelige veinettverk og få naboer, kan det gradvis bli sedvanlig. Motsatt, om virkningene 
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kan reduseres i lys av teknologisk utvikling vil de tidligere sedvanlige ulempene kunne bli 

vurdert som usedvanlige i de ulike strøkene.172 

 

3.6.2.1 Omregulering og sedvanlighetskriteriet 

Det nevnes kort at etableringen av en vindpark krever at kommunen må endre eller gi dispen-

sasjon i reguleringsplanen, eller at OED vedtar en statlig arealplan.173 At slik myndighet lig-

ger hos OED er et viktig rettslig instrument for å kunne prioritere og tvinge gjennom etable-

ring av vindkraft. At anleggskonsesjonen krever dispensasjon eller statlig arealplan, kan tilsi 

at vindkraft i større grad er uventet for naboene.  

 

Et spørsmål er i hvilken grad omreguleringen av anleggsområdet påvirker strøkets karakter 

slik at potensielle skadevirkninger blir å betrakte som "sedvanlige". Stavang mener at selve 

planvedtaket ikke «påvirker § 2 vurderingen direkte – utover den mer indirekte betydningen 

reguleringsplaner kan ha ved å influere på hva som må anses som strøkets karakter nå eller i 

fremtiden».174 For fremtiden vil vindparken kunne påvirke hva som er sedvanlig i strøk, men 

for de eksisterende naboene er det vanskelig å se at omreguleringen skal kunne endre strøkets 

karakter og svekke deres rettsstilling etter naboloven. 

 

3.6.3 Det «ventelege»  

Ventelige virkninger må tåles. Det ventelige skal vurderes «etter tilhøva på staden».  Ordet 

«staden» er forstått i rettspraksis som naboens strøk, og er ikke begrenset til eiendomsgrensen 

mellom tiltakshaver og naboen175. 

 

Forarbeidene konkretiserer det ventelige som det en nabo kan regne med, i motsetning til det 

som er tenkelig eller påregnelig.176 Nygard uttaler at «det som [er] truleg, eller etter måten 

sannsynleg, vil kome til å skje, er ventlig. Ventlig er det ein venter vil skje. Påreknelig der-

                                                 
172   Ibid s. 67 
173  Pbl. §12-1 tredje ledd, jf. §6-4 tredje ledd, jf. energiloven § 3-1 jf. Byggesaksforskriften §4-3(c). Se Kommu-

nal- og moderniseringsdepartementet (2009) 
174 Stavang (2011) s. 133 
175 Rt. 1965 s. 933 (Bunkerdommen)   
176 Rådsegn 2 s. 28 
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imot er slikt – som kan tenkast å komme til å skje».177 Hva som er ventelig skal vurderes ob-

jektivt, og ikke etter naboens subjektive oppfatning.178 

 

Ventelighetsvurderingen er fremtidsorientert, den retter seg mot den forventete utvikling i 

naboområdet.179 Formålet med tidsperspektivet er å sikre at en nabo ikke kan stenge for nye 

former for utnytting eller bruksmåter av eiendom, og dermed hindre samfunnsutvikling.180  

 

Utover utgangspunktene nevnt ovenfor, er innholdet av ventelighetskriteriet utviklet gjennom 

rettspraksis og i noen grad i forarbeidene. Nedenfor skal vi se på fire momenter som er sentra-

le for ventelighetsvurderingen knyttet til vindparker: etableringstidspunktet, den samfunns-

messige utviklingen, forvaltningens retningslinjer og det konkrete konsesjonsvedtaket.   

  

3.6.3.1 Etableringstidspunktet – når vindparken etablerte seg før naboen  

Når vindparken etableres først i et område, vil personer som senere vurderer å etablere seg der 

på forhånd vite om vindparken og de risikoene som medfølger denne virksomheten. Hvis en 

person velger å kjøpe et hus i nærheten av en vindpark foreligger det en type aksept av risi-

ko181. I Rt. 1973 s. 1193, som gjaldt ulemper fra Bodø flyplass, sier Høyesterett at «[den] som 

med åpne øyne har bygd sin bolig i nærheten av en viktig flyplass, er selv den nærmeste til å 

bære risikoen for de følger naboskapet kommer til å medføre.» (s. 1201). En slik regel harmo-

nerer med rimelighetshensynet; den som kommer sist har mulighet til å velge en annen lokali-

sering og skal ikke hindre etablert virksomhet.  

 

Forarbeidene til lovendringen i 1989 legger tilsynelatende domstolenes forståelse av tidsprio-

riteringen til grunn, 182 og viser at denne har en sentral rolle ved avgjørelsen av hva som er 

ventelig. 183 

 

                                                 
177  Nygard (1974) s. 192  
178 Rt. 1973 s. 1193 s. 1201. 
179 Rådsegn 2 s. 27 
180 L.c. 
181  Ibid. s. 16, og Stavang (2016) s. 174 
182  Hovedparten av dommene gjelder flyplasser, men gjaldt også andre industrityper. Se Jernverksdommen, Rt. 

1964 s. 609 (Hunton Bruks), Rt. 1997 s. 282 (Catilina Kino). 
183  Ot.prp.nr.33 (1988-1989) s. 36-38. Rådsegn 2 stilte seg imidlertid kritisk til å la tidsprioritering få en avgjø-

rende vekt, da en slik løsning kunne gi «førstemann» insentiver til å bygge seg ut på en slik måte at han ute-

stengte andre naboer fra ellers rimelige forventninger, s. 19. 
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I lys av forarbeidene og rettspraksis, er utgangspunktet at tidsprioriteringen klart taler i til-

takshavers favør der tiltaket er igangsatt før naboen flytter inn. Stavang mener at tidspriorite-

ringen anvendes som en hovedregel heller enn som et moment i den større skjønnsvurde-

ringen184. Når tidsprioriteringen bygger på en underliggende aksept av risiko er det heller ikke 

urimelig at tidselementet får tilnærmet avgjørende vekt. Tilsvarende betraktninger gjør seg 

sannsynligvis gjeldende der vindparken ikke enda er oppført, men der planene allerede er 

kjent, typisk fordi konsesjonen er blitt gitt. 

 

3.6.3.1.1 Unntak fra tidsprioritering: en ny skadevirkning i omfang eller art  

Rettspraksis modifiserer overstående utgangspunkt særlig i to tilfeller. En etablert virksomhet 

kan overskride tålegrensen dersom dens virkninger endrer seg vesentlig i art eller omfang. I 

Fornebudommen (Rt. 1974 s. 524) sier Høyesterett at støyøkning ved flyplassen var ventelig, 

men utelukker ikke at det finnes en «tålegrense hvor støybelastningen blir så stor at den må 

fremstille seg som utålelig også i forhold til [nye naboer]» (s. 534).185  

 

En nabo må ikke akseptere enhver endring i virkningene fra vindparken. Dersom vindparken 

utvikler seg i en radikalt ny retning og fører til en vesentlig økning eller endring i typen ska-

devirkninger, kan tålegrensen overstiges også for «nye» naboer. En kan tenke seg at en vind-

park ekspanderes fra 15 til 90 vindturbiner av vesentlig større dimensjoner.  

 

Terskelen for hva som er en uventet utvikling ligger imidlertid høyt i rettspraksis. I Garde-

moen dommen er endringen beskrevet som et «dramatisk brudd med fortiden» der man over 

natten fikk en fem til seks gangers trafikkøkning som dermed var uventet (avsnitt 57). I For-

nebudommen der trafikkøkningen var vesentlig øket fikk naboene ikke erstatning. Dette ble 

begrunnet med at en sterk utvikling av en hovedflyplass måtte være ventelig (s. 534).  

 

Samlet sett viser rettspraksis at også eksisterende virkninger kan overskride tålegrensen om de 

får et betydelig større omfang eller arter seg på nye måter.   

 

                                                 
184 Stavang (2016) s. 174 
185 Se Catilina Kino (s. 285), Hunton Bruk (s. 614), og Rt. 2006 s. 486 (Gardermoen-dommen) avsnitt 56-58 
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3.6.3.2 Etableringstidspunktet – når naboen etablerte seg før tiltakshaver  

Dersom naboen etablerer seg før vindparken er spørsmålet om en nabo vil ha erstatningskra-

vet i behold. Domstolene vurderer virkningen av naboens etableringspunkt noe ulikt enn der 

tiltakshaver kom først. 

 

Domstolene vekter naboens etableringstidspunkt særlig i lys av tre variabler: typen virksom-

het som blir etablert (se punkt 3.6.3.3), om naboen selv har bidratt til å endre strøkets karakter 

(medvirkningsansvar), jf. naboloven § 9 tredje ledd, og om naboens opplevelse av skadevirk-

ningen er begrunnet i at han tåler særlig lite, jf. § 9 tredje ledd. I de siste to tilfellene vil na-

boen selv påvirke det han/hun med rimelighet kunne forvente, slik at etableringspunktet til 

tiltakshaveren ikke alene kan være avgjørende. 

 

Vi ser dermed at domstolene vurderer vekten av etableringspunktet etter flere faktorer, og det 

at naboen etablerte seg først får mindre selvstendig gjennomslagskraft. Dette er særlig knyttet 

til virksomhetstypen som etableres og er nærmere forklart i neste punkt.    

 

3.6.3.3 Etableringstidspunktet - fastsettelse og vekt 

I flere dommer har Høyesterett drøftet fastsettelsen av etableringspunktet. Gardemoen dom-

men drøftet om flyplassen var ventelig under planleggingsfasen mot en ny flyplass på Sørlan-

det (1980-92), ved Stortingets vedtakelse, eller ved utbyggingen (avsnitt 63). Vindparkers 

vedtakelsesprosess har en viss parallell i denne sammenheng, der man kan tenkte seg søk-

nadstidspunktet og konsesjonsbehandlingen, vedtakelsen av konsesjonen og selve utbygging-

en. 

 

Til forskjell fra Gardemoen-dommen, er det mer sannsynlig at det kan komme en vindpark på 

et sted enn en ny hovedflyplass. I fastsettelsen og anvendelsen av etableringstidspunktet har 

rettspraksis lagt avgjørende vekt på typen virksomhet. I Thune-dommen (Rt. 1983 s. 940), 

som gjaldt opprustning av en vei, sier Høyesterett at vekten av etableringspunktet vil variere 

for en flyplass og en vei. «Om og hvor en flyplass måtte bli anlagt vil for en grunneier oftest 

være vanskelig eller endog umulig å forutse. Helt annerledes er det med en vei i eller nær områder 

med stor befolkningstetthet og i vekstområder. At det her vil kunne komme veier med stor trafikk, 

er ventelig i en ganske annen grad og nærliggende å regne med.» (s. 943). Venteligheten av tilta-

ket vil variere etter hvor nærliggende det er at den type tiltak kan oppstå. Der tiltaket er en vanlig 
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del av samfunnsutviklingen ligger det en latent aksept fra alle naboer at slike utviklinger fore-

kommer. Da vil ikke en nabo i samme grad kunne påberope seg et vedtakstidspunkt.   

 

I Jæren-dommen utrykker Høyesterett at vindparker er en ventelig virksomhet i lys av sam-

funnsutviklingen (avsnitt 94). Dette betyr at for vindparker, i likhet med veier, blir NVEs kon-

sesjonsvedtak kun en materialisering av en kontinuerlig risiko for at en vindpark etableres. 

Etableringstidspunktet blir dermed ikke et tungtveiende moment i vurderingen av hva som er 

ventelig for naboene.  

 

Dette kan fremstå som en noe unyansert likestilling mellom veier og vindparker som adskiller 

seg fysisk (type infrastruktur og virkninger) og i omfang i samfunnet. Vindparker som tiltaks-

type er nærmere drøftet i neste punkt. 

 

3.6.3.4 Den samfunnsmessige utviklingen  

Som nevnt forutsetter forarbeidene at ventelighetsvurderingen er fremtidsrettet, og at sam-

funnsutviklingen skal trekkes inn i vurderingen av hva en nabo må kunne vente seg å tåle186. 

Dersom en virksomhet anses en alminnelig del av samfunnsutviklingen har rettspraksis frem-

met at dens virkinger i større grad må betraktes som ventelige.187  

 

Av særlig interesse for oss er Jæren-dommen som vurderer venteligheten av vindkraft i et 

landbruksområde.188 Tre sentral poeng kan trekkes ut av Høyesteretts behandling av ventelig-

hetsvurderingen: rubriseringen av vindkraftproduksjon som en del av samfunnsutviklingen, at 

strøkets egnethet for vindkraft gjør etablering av vindparker mer ventelig, og at etablerings-

tidspunktet ikke veier tungt for vindkraft.  

  

Først fastsetter Høyesterett generelt at ved «vurderingen om viktige samfunnstiltak, slik som 

vindkraft, er ventelig på stedet må den alminnelige samfunnsutviklingen tillegges stor vekt, jf. 

Rt. 1996 s. 323» (avsnitt 94). For vindkraft spesielt, legger Høyesterett til grunn at 

«[t]ilrettelegging for utbygging av vindkraft har vært en prioritert politisk målsetning i Norge 

i mange år.» (avsnitt 95). De fremhever videre at økt utbyggingen av vindparker kunne ventes 

                                                 
186  Rådsegn 2 s. 27  
187 Se Rt. 1996 s. 232 s. 237 (om motorvei), Rt. 1972 s.377 s. 380 (Blåfalli), Stavanger Bybrua s. 346–347, 

Thune-dommen s. 940 
188  At det er en landbruksområdet står i LF-2010-6189 
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i Norge med den kommersielle og teknologiske utviklingen innen vindkraftproduksjon, og det 

politiske målet om å produsere 3 TWh årlig innen 2010 (avsnitt 95).  

 

En rimelig forståelse av denne uttalelsen er at Høyesterett mener vindkraft har blitt en mer 

vanlig virksomhet i lys av offentlig og kommersiell satsing. Naboer må altså generelt vente 

seg at utbygging av vindkraft kan forekomme i Norge. 

 

For det andre, er det «uten betydning» (avsnitt 94) for Høyesterett at vindparken ble plassert i 

det relativt uberørte området Høg-Jæren, fordi vindparker typisk vil bli plassert i slike områ-

der (avsnitt 94 og 96). Når Høg-Jæren var godt egnet grunnet gode vindforhold og kort av-

stand til overføringsnett, måtte etablering av vindparken anses som ventelig.  

 

Høyesterett sier at strøkets egnethet gjorde det ventelig med etablering av en vindpark. Det 

kan virke som om Høyesterett relativt fritt bruker elementer fra både det sedvanlige og det 

ventelige ved vurdering av hvor vindparker vanligvis etableres, og de konkrete forholdene på 

Høg-Jæren. En kan spørre seg om hvorfor strøkets landbrukskarakter anses å være «uten be-

tydning» (avsnitt 94). Hverken ved vurderingen av det sedvanlige eller det ventelige vil strø-

kets karakter være uten betydning. Man kan kanskje heller se det slik at Høyesterett har vært 

lydhøre for Stortingets prioriteringer i tolking av loven, og derfor lagt avgjørende vekt på den 

politiske målsetningen om vindkraftutbygging, ved å si at man på områder som egner seg til 

vindkraft i større grad må vente seg utbygging. Med denne forutsetningen, blir områdets eg-

nethet bestemmende for venteligheten istedenfor strøkets karakter. Høyesteretts utsagn om at 

strøkskarakteren ikke får noen vekt, kan muligens ikke tas bokstavelig som en generell stan-

dard. Det kan indikere at betydningen av strøkets karakter er begrenset når tiltaket har stor 

verdi for de politiske myndighetene.  

 

I Blåfalli-dommen (Rt. 1972 s. 377), som gjaldt radioforstyrelser fra kraftledninger, påpeker 

Høyesterett at «[d]en økonomiske utvikling går i økende tempo mot en stadig mer omfattende 

utnyttelse av samfunnets totale ressurser og utløser i samme tempo en planmessig fordeling 

og disponering av disse for de ulike behov. Det ligger nødvendigvis i denne utvikling at også 

steder som har vært relativt uberørt, må regne med å måtte tilpasse seg nye tekniske tiltak 

eller nye rettslige reguleringer av mer eller mindre inngripende karakter» (s. 380). Uttalelsen 

trekker i retning av at hele samfunnet, inkludert grunneiere i mer landlige områder, må tilpas-

se seg den alminnelige utviklingen. Høyesterett legger videre til at «at man ikke må være for 
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snar til å la generelle ulemper av klart allmennyttige tiltak utløse erstatning.» Det blir et 

spørsmål om vindkraft kan anses som et allmennyttig tiltak på linje med kraftledninger. Gene-

relt fremstår det som mer nærliggende å sammenligne vindparkers virkninger med kraftled-

ninger enn med veier. 

 

I motsetning til annen samfunnsmessig utvikling som f.eks. eksempel urbanisering, kan man 

problematisere hvor tilgjengelig det er for en grunneier å tilegne seg kunnskap om hvorvidt 

hans nabostrøk er særlig egnet for vindkraft. I Fana-dommen (Rt. 1996 s. 232), som gjaldt 

utbygging av en motorvei utenfor Bergen, påpeker Høyesterett at motorveier, kraftlinjer og 

andre samfunnsmessige tiltak må anses ventelig mange steder (s. 237). Det fremstår allikevel 

som mer rimelig at man kan forutse samfunnsutviklingen knyttet til urbanisering enn vind-

kraft, og at samfunnsutviklingen har ulikt tempo og karakter avhengig av de lokale forholde-

ne. 

  

For det tredje sier Høyesterett at vindparken var ventelig både for nyere naboer og «om eien-

dommen er ervervet før det ble aktuelt å etablere vindpark i området, jf. Rt. 1972 s. 377 og Rt. 

1996 s. 232» (avsnitt 94). I likhet med Fana-dommen og Blåfalli fremhever Høyesterett at for 

tiltak som er ventelig etter den alminnelige samfunnsutviklingen, kan etableringspunktet ikke 

veie tungt. Samfunnsutviklingen er kontinuerlig og dette gjør ventelighetsvurderingen dyna-

misk. En nabo kan ikke basere seg på det som var ventelig på etableringstidspunktet, men må 

tilpasse seg den samfunnsmessige- og teknologiske utviklingen.  

 

Jæren-dommen kan tolkes slik at vindkraft nå er en ventelig industriutvikling i Norge på ge-

nerelt grunnlag og ventelig der det foreligger spesielt egnede forhold. Uberørte områder som 

Høg-Jæren har hittil vært mindre utsatt for tiltak knyttet til den økende urbaniseringen og in-

dustrialisering i Norge, nettopp fordi andre mer sentrale områder har vært mer egnet, men 

dette kan ikke ventes med vindkraftproduksjon.  

 

Oppsummeringsvis kan ovenstående rettspraksis tas til inntekt for at når den teknologiske 

utviklingen gjør mer rurale områder egnet til vindkraft og dette anses som en samfunnsmessig 

ønsket utvikling, vil dette påvirke ventelighetsvurderingen for naboene. 
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3.6.3.4.1 Samfunnsutvikling og det samfunnsnyttige  

Juridisk litteratur har diskutere om rettspraksis tålegrensevurderingen legger vekt på om et 

tiltak er samfunnsnyttig.189 Spørsmålet om naboer må tåle mer dersom tiltak anses å være 

samfunnsnyttige. 

 

Forarbeidene sier at en «samfunnsnyttig virksomhet kommer således ikke i noen friere stilling 

overfor naboene enn virksomheter som i et slikt perspektiv anses unyttige». Selv om retts-

praksis ikke har vært konsekvent, er utgangspunktet klart190, vindparkers samfunnsnyttighet 

skal ikke vektlegges i tålegrensen. 

 

Når det er sagt vil det som er samfunnsnyttig ofte sammenfalle med samfunnsutviklingen. Å 

skille samfunnsnytten fra samfunnsutviklingen er likevel vesentlig. Dersom man vektlegger 

samfunnsnytten vil man ende opp med ulike tålegrenser for samme skadevirkning. Etter kon-

sesjonsinstituttet er skadevirkningene dynamiske, men etter erstatningsinstituttet i naboloven 

skal vindparkens samfunnsnyttighet ikke påvirke tålegrensen. 

 

3.6.3.5 Sammenfatning av samfunnsutviklingen  

I lys av rettskildene og dagens faktiske samfunnsutvikling, mener jeg har utbygging av vind-

kraft anses som en alminnelig del av samfunnsutviklingen og en ventelig del av kraftindu-

strien i Norge. Som vi har sett med kraftledninger, vil tålegrensen øke dersom virksomheten 

betraktes som en vanlig del av dagens samfunn.  Dermed vil de virkningene fra vindparkers i 

større grad betraktes som ventelige. Dette til tross for at vindparker er en ny industritype som 

benytter seg av mer uberørte områdetyper.  

 

3.7 Forvaltningsrettslige retningslinjer  

Hittil har vi vurdert om vindparker som virksomhet er ventelige, med de tilknyttede virk-

ningene. Når «noko» i § 2 første-tredje ledd knytter seg særskilt til skadevirkningene, skal vi 

nedenfor se på hvilke skadevirkninger som konkret er ventelige. Først skal vi se om forvalt-

ningsrettslige retningslinjer påvirker hva som er ventelige virkninger (5.3). Deretter skal vi 

vurdere hvordan det konkrete konsesjonsvedtaket påvirker ventelighetsvurderingen (5.4). 

Begge punkter reiser spørsmålet om i hvilken grad forvaltningens skjønn påvirker tålegren-

                                                 
189  Stavang (2016) s. 168-169, og Falkanger (2013) s. 409 og 411 
190  Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) s. 37 



45 

 

sen, herunder om forvaltningens skjønn har direkte eller indirekte innflytelse på naboene og 

domstolene. 

 

Forvaltningen har utviklet en rekke retningslinjer knyttet til vindparkers virkninger. Klima- og 

miljødepartementet har utviklet retningslinjer for støy (T-1442),191 som gir anbefalinger om 

støygrenser for ulike områder og virksomhetstyper. NVE har utarbeidet 14 temarapporter 

knyttet til vindkraft. Arbeidet er en del av NVEs oppdrag om å utvikle en «nasjonal ramme 

for vindkraft på land».192 Av særlig interesse for naboer er rapportene om landskap, friluftsliv, 

kulturminner, reindrift, iskast, drikkevann og forurensing, og nabovirkninger. Rapportene 

kartlegger virkningene vindparker kan ha, og gir anbefalinger om avbøtende tiltak. I Nabo-

virkningsrapporten f.eks. anbefaler NVE en minsteavstand mellom vindturbiner og bebyggel-

ser på 600-800 meter193 av hensyn til støy og visuelle virkninger, og at støynivået ikke bør 

overstige 45 dBA.  

 

Disse retningslinjene reiser spørsmålet om hvilken vekt forvaltningens retningslinjer bør ha i 

vurderingen av hvilke virkninger er ventelige. Forarbeidene og rettspraksis har vurdert spørs-

målet i lys av Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 

Forarbeidene legger klart til grunn at retningslinjene ikke er «direkte bindende for tålegrense-

vurderingen, men [er] et mulig moment i en bredere skjønnsmessig vurdering». 194 Grunnen er 

at «tålegrensen ikke kan fastsettes generelt til et bestemt støynivå for de berørte eiendom-

mer», og av dette følger at ventelighetsvurderingen skal gjøres på bakgrunn av det konkrete 

strøket og den enkelte eiendommen195. 

Høyesterett utdyper dette i Rt. 1983 s. 152, som gjaldt erstatningskrav knyttet til ekspropria-

sjon til anlegg for motorvei. Forvaltningens retningslinjer om støy er bare «rådgivende, [og] 

under ingen omstendighet kan ha direkte innflytelse utover det de tar sikte på. […] Ved vurde-

ringen av om retningslinjene indirekte har betydning, antar jeg at de må ses i sammenheng 

med de bestrebelser myndighetene i senere år har gjort for å dempe støyplagen. […] Ansvar-

                                                 
191   Klima- og miljødepartementet (2016) 
192  OED (2017)  
193   NVE nr.72-2018 s. 33 
194  Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) s. 43 
195  Ot.prp.nr. 33 (1988-1989) s. 42. 
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lige myndigheters syn på hvilken støyplage folk bør kunne utsettes for, vil være et moment 

som må tillegges betydning ved den rimelighetsvurdering som er det sentrale kriterium etter 

granneloven.» (s. 158) (min kursivering). Høyesterett oppsummerer det slik at «[t]ålegrensen 

må dessuten bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, slik at det ikke nødvendigvis 

behøver å være «en viss samsvarighet» med støynormene» (s. 158).196 

I lys av ovenstående er det på det rene at forvaltningens retningslinjer ikke er juridisk binden-

de i seg selv197, og kun har indirekte innflytelse på tålegrensen som et bevismoment om hva 

som er vanlig.  

Det neste spørsmålet blir i hvilken grad domstolene likevel kan og bør fravike forvaltningens 

faglige skjønn og anbefalinger. Dette ble drøftet i Rt. 1975 s. 603 (Swingball-dommen), som 

gjaldt gyldigheten av et Patentstyrevedtak. Høyesterett slår fast at selv om domstolene har full 

prøvelseskompetanse bør de vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser. 

Dette ble begrunnet i at Patentstyret har særlig sakkunnskap og bredt erfaringsgrunnlag         

(s. 606). I denne saken behandlet et enkeltvedtak og ikke alminnelige retningslinjer. Dommen 

har allikevel overføringsverdi til NVEs anbefalinger såframt disse er uttrykk for NVEs særs-

kilte kompetanse og faglige skjønn.198  

NVE har spesiell fagkunnskap om vindkraft. De har utviklet retningslinjer for vindkraft gene-

relt og vurdert grenseverdier for naboer spesielt, ettersom det er en ny industritype i Norge 

med til dels nye typer skadevirkninger. NVE påpeker at anbefalingene deres «kan indikere 

hvilket nivå av eksponering [av virkninger] som ansvarlige myndigheter mener bør kunne 

tillates ved bygging av viktig industri/infrastruktur, herunder vindkraftverk, veier og flyplas-

ser»199 (min kursivering). Når NVE angitt hva som er rimelige grenseverdier etter en interes-

seavveining av fordeler og ulemper mellom partene, taler gode grunner for at domstolene til-

legger retningslinjene betydelig vekt og viser noe tilbakeholdenhet med å fravike disse ret-

ningslinjene i betydelig grad. 

Vekten av retningslinjen må imidlertid nyanseres på bakgrunn av to forhold. For det første, jo 

mer detaljert, nyansert og tidsmessig anbefalingen er, jo mer vil den reflektere en veloverveid 

                                                 
196  Se Thune-dommen og Catilina-dommen  
197  Dette står også uttrykkelig i veilederne f.eks. NVE nr.72-2018 s. 1, 12 og 32 
198   Eckhoff (2010) s. 522 
199  NVE nr.72-2018 s. 32 
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interesseavveining mellom ulike interesser. Motsetningsvis, når NVE anbefaler en minsteav-

stand på 600–800 meter for å sikre at naboer ikke opplever totaldominans200 er anbefalingen 

så generell at den kun gir uttrykk for et utgangspunkt. I sistnevnte tilfelle bør domstolene stå 

ganske fritt til å fravike forvaltningens retningslinjer i lys av konkrete forhold i den enkelte 

sak. Til sammenligning, anbefaler NVE en minsteavstand mellom bebyggelser og vindparker 

der det enten er mye ising, eller området preges av veier, jernbanelinjer, skiløyper eller fri-

luftsbruk.201 Her er anbefalingen mer steds- og bruksspesifikk.  

For det andre, desto mer en anbefaling overlapper med faktum det konkrete naboforholdet, 

desto mer bør den tillegges vekt. Når støygrensen er satt til 45 dBA for alminnelige bebyggel-

ser,202 og en nabos hus på ingen måter avviker fra denne normen, tilsier det at denne naboens 

behov med rimelighet er vurdert og gjenspeilet i anbefalingen, og at domstolene bør rette seg 

lojalt etter forvaltningens retningslinjer. 

Når dette er sagt, vil vekten av NVEs retningslinjene svekkes av at anbefalingen er under sta-

dig utvikling og erfaringen med vindparker er ikke veldig omfattende. Videre kan anbefa-

lingene være utdatert pga. teknologisk eller vitenskapelig utvikling. Til slutt vil NVE i fastset-

telsen av grenseverdier, og under konsesjonsbehandlingen, vurdere virkningene etter en hel-

hetlig samfunnskalkyle. Her skal ikke privatrettslige interesser være førsteprioritet. Det vil 

derfor forekomme avvik mellom fastsettelsen av en retningslinje og tålegrensen etter nabolo-

ven.   

Med henblikk på nødvendighetskriteriet mener jeg at i den grad retningslinjene gir uttrykk for 

hva som er rimelige teknologiske og økonomiske tiltak for å minske nabovirkninger, burde 

dette vektlegges. Temaveilederen om nabovirkninger påpeker f.eks. at om radarsystemer blir 

vesentlig billigere vil det kunne bli aktuelt å sette det som konsesjonsvilkår.203 Forholdsmes-

sighetsvurderingen i nødvendighetskriteriet vil alltid være konkret, men retningslinjene kan gi 

en pekepinn på hva som kan forventes. 

I motsetning til forvaltningens retningslinjer vil domstolene derimot foreta en annen bevis-

vurdering. Domstolenes vil gi en grundig behandling av den konkrete sak, og vurdere det etter 

                                                 
200  NVE nr.72-2018 s. 33 
201  NVE nr.57-2018 s. 10 Minsteavstanden er basert på summen av vindturbinens tårnhøyde og rotordiameter. 
202  NVE nr.72-2018 s. 12 
203   Ibid. s. 5 
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naboloven og ikke etter energilovens premisser. Stavang oppsummerer dette godt, «forvalt-

ningen arbeider riktignok med å forebygge skade, ulemper og fare, men det kan ikke uteluk-

kes at en nærmere granskning i forbindelse med konfliktløsning kan bringe frem et bedre av-

gjørelsesgrunnlag enn forhåndskontrollen av skader og ulemper makter alene. Erstatningskrav 

av den typen krav som her er aktuelle, utfyller forvaltningsretten og kan etter omsettelighete-

ne – litt enkelt sagt – være et korrektiv til en forvaltning som ikke alltid produserer ideelle 

resultater.»204  

Konsesjonsprosessen etter energiloven og den generelle karakteren av mange av forvalt-

ningens anbefalinger tilsier at det at vil være behov for utfylling av de rettslige standardene 

for vindparker etter naboloven § 2. Stavang mener at det ville være «betenkelig å gå særlig 

langt i retning av å erstatte de nyanserte vurderingene basert på momentene i grannelova §2 

med en subsumsjon under en offentlig anbefaling».205 Gode grunner taler for å tiltre Stavangs 

syn, men sitatet bør nyanseres. Desto mer NVE/forvaltningen har vurdert en type skadevirk-

ning og desto mer nyanserte retningslinjene er, vil det være mindre behov for utfylling og 

korrektiv. 

3.7.1.1 Sammenfatning av forvaltningsrettslige retningslinjer 

Forvaltningens retningslinjer, og i første rekke NVEs, angir hvilke skadevirkninger som van-

ligvis vil oppstå og hvilke som bør tillates i lys av ønsket samfunnsutvikling. Retningslinjene 

er ikke bindende for domstolene, men vil ha en indirekte og normerende innflytelse på hva 

som er ventelig. Særlig gjelder dette om NVEs konsesjonspraksis ligger tett opp til retnings-

linjene de har utferdiget. Indirekte vil retningslinjene derfor påvirke tålegrensevurderingen. 

Når NVEs som faglig ekspert har vurdert nabovirkninger burde domstolene tillegge NVE 

vurdering betydelig vekt. Dersom domstolene i tålegrensevurderingen fraviker retningslinjene 

i stor grad vil det kunne utløse betydelig erstatningsansvar for konsesjonshavere, noe som i 

ytterste konsekvens vil motarbeide en ønsket samfunnsutvikling. At en nabo kan vinne frem 

med et erstatningskrav for skadevirkninger som ligger innenfor forvaltningens grenseverdier 

er allikevel utvilsomt. Domstolene må anses å ha full kompetanse til å foreta en selvstendig 

                                                 
204 Stavang (2011) s. 138-139. Stavang påpeker at forvaltningen står overfor et informasjonsproblem, og at    

privatretten bidrar til å fylle det hullet, s. 135.  
205 L.c.  
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vurdering av tålegrensen. Retningslinjene blir derfor kun et av flere momenter som vektlegges 

i ventelighetsvurderingen.    

3.8 Konsesjonsvedtaket – Individualisert tålegrense?  

Konsesjonsvedtaket vil, i motsetning til retningslinjene, vurdere de konkrete forholdene på 

stedet. Som vi så i kapitel 2.2, gjenspeiler konsesjonen det NVE mener er et akseptabelt inng-

repsnivå i lys av vindparkens fordeler og ulemper. Skadevirkningene som tillates er fastsatt 

etter en totalkalkyle og ikke etter absolutte tak. Utgangspunktet er klart, konsesjonens skade-

virkningsnivå sier ikke noe om tålegrensen etter naboloven § 2.   

 

Uavhengig av utgangspunktet kan det spørres hvorvidt konsesjonens vurdering av akseptable 

virkninger påvirker hva som er ventelig, jf. § 2 annet ledd. Dersom skaden fra vindparken er 

mye større (utenfor konsesjonen) eller mye mindre (innenfor konsesjonen) enn forutsatt opp-

står spørsmålet om dette kan tillegges vekt i tålegrensevurderingen.    

 

Selv om konsesjonen inneholder en forholdsmessighetsvurdering av fordeler og ulemper, sier 

den noe om hva NVE mener er et akseptabelt skadenivå. Konsesjonen vil ha vurdert private 

interesser og inneholde mottiltak dersom NVE mener skadene er for inngripende overfor na-

boene. I tillegg gir konsesjonen uttrykk for hvordan NVE har anvendt forvaltningens egne 

retningslinjer. 

 

Dersom skaden/ulempen er utenfor konsesjonens rammer, innebærer det at den er utenfor det 

NVE mener er akseptabelt etter energiloven. En vindpark forårsaker f.eks. to timer mer 

skyggekast per år på en nabotomt enn konsesjonen tillater206. Vindparken går dermed utenfor 

rammene av den offentlige tillatelsen, men dette sier ikke automatisk noe om hvorvidt tåle-

grensen etter naboloven er overtrådt. Ofte vil konsesjonsvilkårene settes etter de anbefalte 

maksgrensene, f.eks. 30 timer skyggekast per år, 207 slik at overtredelse av konsesjonsvilkår i 

mange tilfeller vil sammenfalle med en unormal skadevirkning. Men det at skadevirkningene 

isolert sett er utenfor den NVE har vedtatt, kan ikke gis selvstendig vekt. Tålegrensen må vur-

deres uavhengig av dette.  

 

                                                 
206  Det konkrete tallet vil ikke alltid stå i selve konsesjonen, men vil være angitt i KU om skyggekast. 
207  NVE nr.2/2014 s. 7 
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I den grad konsesjonen sammenfaller med «vanlige» virkninger, og samfunnsutviklingen, 

ligger det en viss presumpsjon om at virkninger som overstiger konsesjonens rammer er i strid 

med tålegrensen. Men her er det ikke konsesjonen som er bestemmende, det er den alminneli-

ge ventelighetsvurderingen. 

 

Dersom skaden/ulempen ligger innenfor konsesjonsvedtaket, har vi sett at tålegrensen kan 

være overtrådt. Forarbeidene sier imidlertid at man kan «ikke helt fjerne enhver erstatnings-

rettslig betydning av at forurensingstillatelse er gitt. Det samfunnsfremmende ved virksomhe-

ten eller forurensningsgradens forsvarlighet som tillatelsen ideelt reflekterer, må i en viss ut-

strekning være et moment ved vurderingen av hvilke negative virkninger det øvrig samfunn 

uten nærmere kompensasjon må avfinne seg med.»208 En forurensningstillatelse skiller seg fra 

en anleggskonsesjon på mange måter, men begge gir tillatelse til å påføre skade/ulempe på sitt 

nærmiljø. Dette gjenspeiler nabolovens balansering mellom tiltakshavers rett til utnyttelse av 

egen eiendom, og naboens rett til vern for visse tiltaksvirkninger.  

 

I likhet med det som er sagt ovenfor i punkt 3.7, er det ikke selve konsesjonen som gir an-

svarsfrihet eller påvirker tålegrensen. Det avgjørende er om konsesjonen gjenspeiler den al-

minnelige utviklingen og det som betraktes som ventelig. Dersom konsesjonen overlapper 

med denne vil det være en presumpsjon om at virkninger er innenfor tålegrensen. 

 

NVEs vurdering av nabovirkningene under konsesjonsbehandlingen foregår etter en totalkal-

kyle og etter energilovens hensyn. Nabolovens tålegrense derimot vurdere nabovirkninger 

etter helt andre kriterier. Derfor kan ikke konsesjonen betraktes som en individuell tålegrense 

som kan komme naboen til gunst eller ugunst. 

 

3.9 Sammenfatning av «urimelighetskriteriet» 

I lys av rettskildene ovenfor mener jeg at konsesjonen hverken faktisk eller rettslig påvirker 

urimelighetsvurderingen. Dersom en virksomhet og den virkninger betraktes som en del av 

samfunnsutviklingen, må virkningene som hovedregel tåles av naboene. Jæren-dommen kan 

tolkes dithen at vindkraft langt på vei kan betraktes som en alminnelig følge av samfunnsut-

viklingen i Norge i dag. Dette innebærer at vindparkens virkninger vil ofte være «ventelige». 

Dette gjelder både for eldre og nyere naboer, slik at etableringspunktet får begrenset vekt. Det 

                                                 
208  Ot.Prp.nr. 33 (1988-1989) s. 35 
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er vanskelig å si noe om vindparkers virkninger er «sedvanlige» når det i så liten grad er 

problematisert av rettspraksis.  

 

Konsesjonen og forvaltningens retningslinjer vil imidlertid kunne ha indirekte bevismessig 

vekt, i den utstrekning de kan bidra til å påvise den alminnelige samfunnsutviklingen, og 

dermed for hva som ligger innenfor tålegrensen. 

 

3.10 Sammenfatning av tålegrensen og erstatningsansvaret  

Som vi har sett fastsettes tålegrensen konkret. Den vil variere etter strøkstypen, lokale om-

stendigheter, etableringspunktet, tiltakshavers planlegging og teknologisk utvikling. I den 

grad man kan angi en generell tålegrense for virkninger fra vindparker mener jeg at tålegren-

sen er høy. Selv i uberørte og landlig strøk vil naboene sannsynligvis måtte «tåle» de alminne-

lige virkningene fra vindparker.  

 

Basert på retningslinjene til NVE og overnevnte rettspraksis, mener jeg at følgende ofte vil 

måtte tåles av naboene: støynivå opptil 45dBA, isingfare (fordi risikoen er så liten), og ve-

sentlige visuelle virkninger (inkludert 30 timer skyggekast i året). Jeg mener at naboer ikke 

må tåle iskastskader, og i liten grad må tåle visuell «totaldominans». Jeg har ikke funnet noen 

konkrete tall for lysmarkering, men lysmarkering vil kunne bortfalle med innføring av nye 

radarsystemer.  

 

Når vindparker kan ha et stort antall naboer i nabolovens forstand, og tålegrensen for vind-

kraft samtidig er høy, betyr dette at mange vil være berettiget til å få sin sak vurdert av dom-

stolene, men kun et mindretall av disse kan regne med å vinne frem i sine erstatningssøksmål. 

For konsesjonshaver innebærer dette et begrenset erstatningsansvar. 

 

Med stadig høyere vindturbiner, delvis usikre virkninger og eksponentiell utbygging kan yt-

terligere domstolsbehandling av tålegrensen være både ønskelig og nødvendig. Dette gjelder 

særlig de visuelle virkningene og sedvanlighetskriteriet. Ytterligere domstolsbehandling vil gi 

høyere forutberegnelighet, rettssikkerhet og muligens føre til høyere investeringer. 
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DEL III – EVALUERING OG OPPSUMMERING  

 

4 Vurdering av dagens erstatningsordning – de lege ferenda  

Dagens tospor-system innebærer at de forventede skadevirkningene vurderes under konse-

sjonsprosessen (ex ante) og de faktisk inntrufne ved tvist (ex post). Dette systemet har forde-

ler og ulemper for vindparken, naboer og forvaltningen.  

 

Rettsreglene i Danmark gir et eksempel på et annet systemvalg med loven om «fremme av 

vedvarende energi» (2009).209 Loven har til formål å promotere lokalstøtte for vindkraft ved å 

bl.a. innføre erstatningsordninger for naboene som ikke er knyttet til tålegrensen. Under denne 

ordningen får naboer automatisk erstatning for tapt eiendomsverdi. Utgangspunktet er at er-

statningen fastsettes før vindparken bygges og utmålingen fastsettes av konsesjonsmyndighe-

ten, jf. §6. Dette er et eksempel på alternativer til det norske tospors-systemet i naboloven og 

energiloven. 

 

I miljøansvarsdirektivet A8(4) som kom inn i norsk rett i 2009,210 åpner man opp for at Staten 

kan velge å frita tiltakshaver for erstatningsansvar dersom han overholder en offentlig tillatel-

se og oppfyller øvrige vilkår.211 Selv om direktivet ikke har noen direkte innvirkning på nabo-

loven, illustrerer den muligheten for en lovgiverendring i fremtiden, f.eks. ved å fravike eller 

supplere naboloven når det gjelder erstatningskrav forbundet med vindparker.  

 

Nedenfor vurderes fordelene og ulempene ved dagens system, og mulige alternativer vil 

fremheves underveis. 

 

4.1.1 Prosessuelt og ressursmessig  

For vindparker og naboer innebærer dobbeltbehandlingen (ex ante og ex post) at skadevirk-

ninger utløser en kostbar og usikker rettsprosess. Det å skille ut det privatrettslige i et eget 

tvistespor innebærer det at risikoen og kostnadene knyttet til kompensasjonsinndrivelse faller 

                                                 
209  Loven ble vedtatt i 2009, men ble revidert i 2018. 
210 Innst.S.nr. 302 (2008-2009) innlemmer miljøansvarsdirektivet som et vedlegg til EØS avtalen, jf EØS-loven 

§1, jf EØS-avtalen A 119, jf A 2(a). 
211 Direktivet behandler ikke erstatningsansvar ovenfor tredjeparter direkte, og vil ha liten direkte virkninger på 

norsk erstatningsrett. Poeng her er mer prinsipielt enn praktisk. Stavang mener at direktive kan åpne for en 

form for «overholdelses tilnærming» til offentlig regulering som gir tiltakshaveren muligheten til å møte er-

statningskrav med en «permit defence», Stavang (2015) s. 198 
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på private parter. Om det privatrettslige var vurdert og i større grad avklart i tilknytning til 

konsesjonssøknaden ville både konsesjonshaver og naboer ha større forutberegnelighet i sin 

rettsstilling, herunder den økonomiske konsekvensen ved utbygging.  

 

For forvaltningen er det en betydelig ressurslettelse å ikke måtte behandle det privatrettslige 

sporet. Endringer i dette ville innebære lengre og dyrere konsesjonsprosesser. Forvaltningens 

behandling av det privatrettslige som ledd i en allerede iverksatt offentlig prosess vil samtidig 

kunne spare domstolene for ressursbruk. Når forvaltningen dessuten har ansvar for gode sam-

funnsmessig beslutninger, og det er en uttalt politisk målsetning med vindkraft, virker det 

rimelig at det også er det offentlige, og ikke tilfeldig berørte private parter, som bærer om-

kostningene ved rettsavklaring. En slik ex ante-vurdering vil derimot innebære at man bruker 

ressurser på tilfeller der det ikke foreligger noe brudd på naboloven. Ved å skille ut det privat-

rettslige sporet som i dag, oppnås sannsynligvis en konsentrasjon av saker der det kan konsta-

teres rettsbrudd.  

 

Utfordringen med en ex ante-fremgang er at den utelukkende baserer seg på et estimat av ska-

defølgene. Et alternativ er å åpne for at NVE utmåler erstatning basert på en generell tålegren-

se og konsesjonens antatte virkinger. Innenfor konsesjonens estimater ville erstatningsansvar i 

utgangpunktet være avskåret.  Men dersom skadevirkningene avviker fra det forutsatte tilpas-

ses erstatningsutmålingen ex post. Dette blir en blanding av et ett og tospors-system. Fordelen 

ved denne type behandling blir redusert om det kreves etterfølgende rettssak for å justere er-

statningsbeløpet; men det antas at dette kun vil gjelde et mindretall av berørte naboer. Der-

imot vil en ex ante behandling kunne avbøte ulempene for en rekke naboer som i dag kvier 

seg for å reise en kostbar rettssak med usikkert utfall. Hvor mange naboer som er i en slik 

stilling er vanskelig å si noe generelt om, men det at prosessrisikoen vil oppleves betydelig for 

flertallet av private naboer er rimelig å anta.  

 

4.1.2 Rettssikkerhet og rettsstilling  

NVE må naturligvis foreta en mål-middel-vurdering om hvilken informasjon som er nødven-

dig og hvor mye ressurser som kan brukes for å avgjøre en sak. Resultatet av dette er som vi 

har sett at man utreder saker etter estimater, og begrenser seg til en avgrenset liste av interes-

ser. Ved en ex ante behandling av privatrettslige krav blir det et usikkerhetsmoment om for-

valtningsbehandlingen vil kunne sikre en kvalitetsmessig og prosessuelt tilstrekkelig løs-

ningsmekanisme. Dette reiser spørsmål om rettssikkerhet.  
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Forvaltningen kan vanskelig gi den enkelte nabo den samme grundige og utfyllende utred-

ningen som domstolene. Videre vil domstolsbehandling vurdere de faktiske skadevirkninger, i 

stedet for estimater. Dersom forvaltningen skulle vurdere privatrettslige krav måtte man løse 

dette "informasjonsproblemet».212 Torkel Aschehoug mente i sin tid at offentligrettslig lov-

givning ikke var egnet til å sikre naboene fordi lover «aldri kan opstille Bestemmelser af den 

Beskaffenhed, at de ere istand til med Sikkerhed at værge Naboerne endog mod særdeles 

grove Forurettelser.»213 Det standpunktet står seg fortsatt dag. Når energiloven og naboloven 

benytter skjønnsmessige normer, og det faktiske skadebildet i tillegg er usikkert, blir det 

vanskelig å sikre naboens rettssikkerhet gjennom behandling i forvaltningsetater alene.  

 

Stavang påpeker en annen styrke ved et tosporet system, nemlig kontrollfunksjonen som lig-

ger i maktfordelingen mellom forvaltningen og domstolene214.  Ved å spre beslutningskompe-

tanse på flere, begrenser man sannsynligheten for statssvikt, “ex post liability might be a pro-

per check on how the regulatory bureaucracy works”.215  

 

Videre påpeker Stavang at «the use of a regulatory compliance or permit defense” kan føre til 

“[a] “one stop shop” solution that crowds out civil liability and transform traditional liability 

principles into a rule of regulation based negligence”.216 Stavang fremhever her et sentralt 

poeng, men det kan også argumenteres med at naboenes rettsstilling kun svekkes hvis den 

offentlige tillatelsen ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene og virkningene.  

 

Til slutt nevnes det at innføring av et ettsporet-system kan ansees som en form for ekspropria-

sjon. Naboen ville bli fratatt adgangen til kompensasjon for redusert eiendomsutnyttelse. På 

den ene siden kan man se dette som en krenkelse av eiendomsretten. På den andre er det 

mange offentlige tiltak som reduserer eiendomsretten uten at eieren blir kompensert. Ved an-

vendelsen av grunnlovens § 105 er det klare utgangspunktet at rådighetsbegrensinger ikke gir 

rett til erstatning selv ved økonomisk tap, jf. Rt. 1970 s. 67 (s. 71). Når standarden for erstat-

                                                 
212  Stavang (2011) s. 135 
213  Aschehoug (1789) s. 162 
214  Stavang (2015) s. 199 
215  L.c 
216  Ibid. s. 198 
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ning for rådighetsbegrensning er at det må være «sterkt urimelig»217er det ikke åpenbart at 

situasjonen skal være en helt annen for offentlige tillatelser som medfører lignende eller mil-

dere virkninger.  

 

4.1.3 Samfunnsutviklingen 

Øllgaard mente i sin tid at man måtte tenke på interessen til storsamfunnet, og at et tospors-

system i for stor grad hindret ønsket samfunnsutvikling.218 Hans standpunkt var at det var opp 

til den offentlige myndighet å vurdere hvilke virkninger som bør tillates, og ikke den enkelte 

nabo.219 Dette synspunktet er like relevant i dag. Ved å tillate privatrettslige krav mot konse-

sjonsgodkjente virksomheter risikerer man å redusere eller forsinke en ønsket utvikling og 

størst mulig ressursutnyttelse av vindkraft. Rettsøkonomisk kan man stille spørsmål om dette 

er det storsamfunnet er best tjent med. 

 

Et av de viktigste argumentene til støtte for Øllgaard er at risikoen for et potentielt stort er-

statningsansvar vil kunne avskrekke investering i vindkraftproduksjon. Ved å avklare rettstil-

standen til foretakshaver og berørte naboer så langt som mulig allerede på forberedelsessta-

diet, kan dette bidra til å redusere den kommersielle risikoen og den lokale motstanden mot 

vindparker.  

 

En fordel med et tospors-system, fra et rettsøkonomisk perspektiv, er likevel at det ivaretar 

prevensjonshensynet bedre enn under et ettspors-system. Erstatningsansvaret gir et insentiv til 

å unngå og redusere skadevirkninger,220 og sikrer forebyggelsesplikten gjennom hele vindpar-

kens levetid. Om tillatelsen var ansvarsfriende får konsesjonshaver kun insentiv til å opprett-

holde kravene som ble satt i konsesjonen. Dette harmonerer dårlig med «the polluter pays 

principle» og gjenopprettelseshensynet, i den utstrekning konsesjonen ikke setter riktige vil-

kår. Hertil kan man tenke seg at forvaltningen stiller tilleggsvilkår under driftstiden for å kor-

rigere denne svakheten.   

 

                                                 
217   Rt. 2004 s. 1092 avsnitt 76 
218   Aschehoug (1879) s. 136  
219   Bugge (2010) s. 182  
220   NOU 1982:19 s. 241 
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5 Avslutning 

Oppgaven har gjennomgått to hovedproblemstillinger: hvor tålegrensen for virkninger fra 

vindparker generelt ligger, og om konsesjonen kan påvirke tålegrensen i naboloven § 2 og 

dermed konsesjonshavers erstatningsansvar jf. § 9.  

 

Rettstilstanden er i utgangpunktet entydig, en anleggskonsesjon er ikke ansvarsfriende for 

skade og ulempe på naboer, det være seg innenfor eller utenfor konsesjonsrammen. Naboen 

har mulighet til å fremme erstatningskrav for alle skader og ulemper som overstiger tålegren-

sen, jf. naboloven § 9 jf. § 2 (forutsatt at kravene om økonomisk tap og årsakssammenheng er 

oppfylt). 

 

Selv om konsesjon ikke direkte påvirker erstatningsansvaret, har jeg vurdert om konsesjonen 

allikevel indirekte kan påvirke erstatningsansvaret og tålegrensen. 

 

Vi har sett at konsesjonsprosessen er uten betydning for tolkningen av tålegrensen, men at 

prosessen effektivt oppfyller «nødvendighetskriteriet». For å vinne frem på dette grunnlaget 

må nabovirkningen ikke ha vært vurdert, eller vurdert i utilstrekkelig grad. 221 Under driftsfa-

sen kan utvikling av teknologi over tid innebære at skade/ulemper blir unødvendige. I den 

sammenhengen kan NVEs vurdering av hva som er rimelige mottiltak og konsesjonsvilkår gi 

en pekepinn på hva konsesjonshaver og naboene teknologisk kan forvente.   

 

Gjennomgangen i avhandlingen viser at konsesjonsprosessen påvirker nødvendighetskriteriet 

rent faktisk, men ikke rettslig. 

 

Når det gjelder «urimelighetsvurderingen» har jeg funnet at det er samfunnsutviklingen som 

først og fremst påvirker hvilke virkninger som anses ventelige eller sedvanlige. NVEs ret-

ningslinjer og konsesjonen får kun effekt på tålegrensen i den utstrekning de kan bidra til å 

påvise den alminnelige samfunnsutviklingen. 

 

Det synes underlig at begrepet “sedvanlig” ikke er mer problematisert i rettspraksis. Jeg me-

ner at domstolene i større grad burde skille ut sedvanlighetsvurderingen for vindparker. Indu-

striformen er ny i Norge og en vurdering av om virkningene anses som sedvanlige vil bidra til 

å avklare rettsstillingen for både konsesjonshaveren og naboene. Dagens rettspraksis kunne 

                                                 
221  Stavang (2011) s. 118 om muligheten for at kommunen og konsesjonssøkeren får en interessesynergi slik at 

nabointeressene ikke blir tilstrekkelig vernet. 
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nesten tolkes dithen at virkningene til vindparker er sedvanlige, noe som vil uthule vernet i 

sedvanlighetskriteriet. 

 

Gjennomgangen i avhandlingen viser at konsesjonen hverken faktisk eller rettslig påvirker 

urimelighetsvurderingen.  

 

Når det gjelder kartleggingen av tålegrensen for virkinger fra vindparker mener jeg at tåle-

grensen vil generelt settes høyt av domstolene i det fleste type strøk og spesielt i vindkrafteg-

nede områder. Jæren-dommen kan langt på vei tolkes slik at vindparker er en alminnelig del 

av samfunnsutviklingen, og da skal det mye til for at naboer kan bli hørt med at tålegrensen er 

overskredet. 

 

Til slutt har jeg kort vurdert fordelene og ulempene av dagens erstatningsordning for konse-

sjonshaver, naboene, forvaltningen og storsamfunnet. Flere alternativer kan tenke seg å gi 

større vern og forutsigbarhet til både naboene og konsesjonshaver. Ingen konkret alternativ er 

utpekt som det mest egnete, ettersom dette krever en grundig utredning og er et område for 

videre forskning. Effektive erstatningsordninger vil kunne fremskynder lokalstøtte for vind-

kraft og kommersielle investering. Dette kan gi utslag i økt utbygging, produksjon og utnyt-

telse av vindressursene i Norge, og større oppnåelse av klimamålene. Konsesjonshaver, na-

boer, miljøet og storsamfunnets har utvilsomt interesse av at vindparkene etableres og driftes 

på en måte som gjenspeiler en rimelig naborettslig balanse.  

 

Konsesjon etter energiloven gir i dag ingen ansvarsfrihet for konsesjonshaver. Nå som vind-

kraft går mot å bli en lønnsom virksomhet vil erstatningsansvar kunne bli en bagatellmessig 

post. 222 Det prinsipielle spørsmål gjenstår likevel, nemlig hva utgjør en riktig balanse mellom 

å prioritere en sterkt ønsket og nødvendig samfunnsutvikling, og vernet av vindparkens uunn-

gåelige naboer.  

 

 

 

 

                                                 
222   Statnett (2018) s. 10 
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