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NVE ber om dokumentasjon og varsel om retting– Risikovurderinger 

og tiltak for å håndtere risikoen for skader ved iskast - Frøya 

vindkraftverk, Frøya kommune 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller krav om at TrønderEnergi Vind innen 

09.03.2021 skal oversende følgende: 

 Dokumentasjon på at det er gjennomført risikovurdering knyttet til skade ved 

iskast/isnedfall fra vindturbinene. 

 Beskrivelse av hvilke tiltak som er implementert i anlegget for å håndtere den identifiserte 

risikoen for skade som følge av iskast/isnedfall, herunder informasjon om hvordan 

allmennheten blir varslet om faren for iskast forårsaket av snø som har frosset fast på 

vindturbinene. 

NVE varsler TrønderEnergi Vind om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom 

risikoen for iskast/isnedfall ikke er tilfredsstillende håndtert i anlegget.  

Sakens bakgrunn 

I anleggskonsesjonen for Frøya vindkraftverk datert 11.01.2019 (NVE ref.: 201842457-11) er det i 

vilkår nr. 11 stilt følgende krav: 

Konsesjonæren skal vurdere omfanget av ising og risikoen for skade ved iskast/isnedfall i 

anlegget. Det skal settes opp fareskilt ved adkomstveier og eventuelle viktige skiløyper/turstier. 

Konsesjonæren skal vurdere behovet for ytterligere tiltak. 

NVE kan kreve dokumentasjon på at konsesjonæren har gjennomført en risikovurdering. I 

særlige tilfeller kan NVE stille krav om ytterligere vurderinger og tiltak enn det konsesjonæren 

har iverksatt. 

I MTA-/detaljplanen for Frøya vindkraftverk av 19.11.2018 er det, i tabell side 10, referert følgende 

mht. vilkårets innhold: 
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Omfanget av ising og iskast og evt. opplegg for varsling skal vurderes og godkjennes av NVE 

før idriftsettelse. NVE kan stille ekstra krav dersom friluftslivsutøvelsen må begrenses i 

planområdet. 

Det er bemerket at konsesjonær vil gjøre en ny vurdering av ising og iskast. Det opplyses om at sensorer 

i turbinene vil varsle isingsfare og at det vil bli satt opp nødvendige skilt og etablert rutiner for varsling 

før idriftsettelse av anlegget. Ved godkjenningen av MTA-/detaljplan 28.03.2018 har NVE referert til 

omtalen i MTA-/detaljplan, men det er ikke satt ytterligere vilkår knyttet til ising og iskast.  

NVE konstaterer at ordlyden i vilkår 11 har endret seg siden TEV utarbeidet MTA-plan for anlegget. 

Det er vilkåret, slik det er formulert i anleggskonsesjonen av 11.01.2019, som skal legges til grunn. Det 

er dermed ikke lenger krav om at NVE skal godkjenning varslingsrutiner for iskast, slik konsesjonær har 

beskrevet i MTA-planen.. NVE finner imidlertid at dere ihht. vilkår nr. 11 i konsesjonen skal ha 

gjennomført en risikovurdering knyttet til iskast fra vindkraftverket, samt vurdert behovet for tiltak 

utover skilting.  

NVE mottok 26.01.2021 en bekymringsmelding fra Sandvik hvor det utrykkes bekymring for 

varslingssystemet ved Frøya vindkraftverk. Meldingen er basert på at det den 26.01.2021 ble observert 

snø og is på turbinblader, og at det ble hørte lyder av snø/is som falt i bakken. Iskastvarselet ble sjekket i 

forkant og underveis, og viste at det ikke var meldt om fare for iskast den aktuelle dagen. I 

bekymringsmeldingen vises det til at området er et populært turområde, og at det er viktig at folk kan 

ferdes trygt. Det er vedlagt bilder som dokumentasjon på observasjonene.  

TEV skriver, i tilbakemelding til NVE av 02.02.2021, at dere selv har observert snø på bladene ved noen 

anledninger så langt i vinter. Videre viser dere til at Frøya vindkraftverk bruker et nettbasert 

iskastvarslingssystem fra Kjeller Vindteknikk (Norconsult). Dere skriver at dere også har blitt 

oppmerksomme på at iskastvarselet har meldte grønt farenivå mens det var snø på turbinene, slik som 

bekymringsmeldingen beskriver. Dere viser til at leverandøren av iskastvarselet har opplyst om at 

modellen kun tar hensyn til skyising, ikke til isdannelse som følge av snø. Dere opplyser at dere er i 

dialog med Kjeller Vindteknikk om mulig kalibrering/tilpasning av modellen for iskastvarsling. Dere 

skiver også at informasjonen som gis til allmennheten om fare for iskast fra Frøya vindkraftverk på 

TEVs nettsider (https://tronderenergi.no/iskast) er revidert.  

Krav om dokumentasjon og varsel om retting 

Dere opplyser at dere har etablert en nettside med informasjon om faregraden for nedfall av is og snø fra 

vindturbinene. NVE legger derfor til grunn at TEV basert på den gjennomførte risikovurderingen har 

funnet behov for ytterligere tiltak utover fareskilt, ref. ordlyden i overnevnte vilkår. I deres e-post av 

02.02.2021 skriver dere at "nå på nyåret ble vi også oppmerksom på at iskastvarselet meldte grønt mens 

det var snø på turbinene.". NVE vil bemerke at det er viktig at denne typen informasjon følges opp, slik 

at mulige feil i implementerte varslingssystemer eller andre rutiner avdekkes og rettes så raskt som 

mulig.  

I etterkant av bekymringsmeldingen NVE har mottatt, har dere opplyst å ha korrigert informasjonen på 

nettsiden basert på denne informasjonen. I punkt 2 på nettsiden skriver dere blant annet: "Se etter 

oppbygning av snø på vingene. Hold 250 meters avstand til turbinene dersom du ikke kan avkrefte om 

det er snø på bladene." NVE vil i den anledning bemerke at vi på generelt grunnlag mener at visuell 

observasjon fra bakkeplan utført av personer uten opplæring og kompetanse på fagområdet ikke en 

hensiktsmessig måte å redusere risikoen for alvorlige skader som følge av iskast fra vindturbinene. 

Konsesjonær er selv ansvarlig for å detektere isdannelse på vindturbinene og iverksette nødvendige 

risikoreduserende tiltak. I den forbindelse viser vi til omtalen av iskast i MTA, der dere opplyser at 

https://tronderenergi.no/iskast
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sensorer på vindturbinene vil varsle om iskastfare. NVE anbefaler at dere ser nærmere på hvordan 

informasjonen fra disse sensorene kan benyttes sammen med andre tiltak for å informere allmennheten i 

perioder hvor det er forbundet ekstra fare ved ferdsel i planområdet på grunn av muligheten for iskast fra 

vindturbinene.  

Med hjemmel i vilkår nr. 11 i gjeldende anleggskonsesjon for Frøya vindkraftverk, jf. 

energilovforskriften § 9-2, stiller NVE herved krav om at Trønder Energi Vind skal sende følgende 

innen 09.03.2021: 

 Dokumentasjon på at det er gjennomført risikovurdering knyttet til skade ved iskast/isnedfall fra 

vindturbinene.  

 Beskrivelse av hvilke tiltak som er implementert i anlegget for å håndtere den identifiserte 

risikoen for skade som følge av iskast/isnedfall, herunder informasjon om hvordan allmennheten 

blir varslet om faren for iskast forårsaket av snø som har frosset fast på vindturbinene.  

NVE vil gjennomgå den mottatte dokumentasjonen, og vil komme med en skriftlig tilbakemelding til 

konsesjonær. NVE varsler med dette TrønderEnergi Vind om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om 

retting dersom at risikoen for iskast/isnedfall ikke er tilfredsstillende håndtert i anlegget. Vedtaket vil ha 

hjemmel i energiloven § 10-1 første ledd første punktum. 

Frist til å uttale dere innen 02.03.2021  

Dere kan uttale dere til dette varselet innen 02.03.2021. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer 

faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil 

NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

direktør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

Eskil Sandvik 

Frøya kommune 

Frøya kommune v/Øyvor Helstad 

TRØNDERENERGI KRAFT AS v/Nils Henrik Johnson 
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