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Varsel om retting - varslingsrutiner for iskast ved 11 vindkraftverk  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler Fosen Vind DA, Roan Vind DA, Vardafjellet 

Vindkraft AS, Tonstad vindpark AS, Guleslettene Vindkraft AS, Troms Vind AS, Raudfjell Vind 

AS, og Ånstadblåheia Vindpark AS om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom 

rutinene for varsling av allmennheten ikke utbedres innen 01.10.2021. 

NVE forventer at konsesjonærene sørger for tilstrekkelig varsling av allmennheten inntil de 

eventuelt misvisende varslingssystemene fungerer hensiktsmessig.  

Sakens bakgrunn 

NVE er blitt oppmerksom på at det meteorologiske iskastvarslingssystemet som dere benytter ved deres 

anlegg kun fanger opp skyising, og ikke isdannelse som følge av andre relevante forhold som snø som 

fryser/legger seg på turbiner eller underkjølt regn. Det betyr i praksis at dersom for eksempel snø legger 

seg på vindturbinene, vil systemet varsle grønt nivå selv om snø kan ha fryst fast på vindturbinene.  

NVE er informert om at varslingssystemet benyttes ved følgende vindkraftverk: 
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NVEs foreløpige vurdering 

I alle norske vindkraftverk kan det i perioder dannes is og legges seg snø på vindturbinene. Denne isen 

og snøen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Kast av is og snø kan medføre skader på folk, dyr, 

biler, bygninger og veier m.m. som befinner seg i nærheten.  

Tiltak som anti- og avising av vindturbiner vil kunne begrense omfanget av snø og is, men vil ikke 

utelukke at snø og/eller iskast kan forekomme. Sannsynligheten for at en person skal bli truffet av iskast, 

uavhengig av hvilke forhold som er grunnlaget for isdannelsen, er veldig liten, men om det skjer kan 

skadeomfanget bli alvorlig. Det er derfor viktig at vindkraftkonsesjonærer har fokus på faren for iskast 

og iverksetter nødvendige tiltak for å håndtere risikoen for skade. 

NVE minner om at konsesjonæren selv er ansvarlig for å ivareta sikkerheten for tredjeperson i anlegget 

og iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak, jf. vilkår i anleggskonsesjonen og NVEs veileder 

5/2018 Iskast fra vindturbiner. 

Et sentralt tiltak for å håndtere risikoen for personskader er å informere om faren, slik at ingen 

oppholder seg nær en turbin i perioder med fare. I henhold til NVEs vilkår i konsesjonen, må det sette 

opp fareskilt ved atkomstveiene til vindkraftverket og ved eventuelle viktige turstier og skiløyper. I 

tillegg kan informasjonen formidles som direkte-/sanntidsvarsling via ulike løsninger.  

NVE mener det er positivt at det er lagt opp til å gi oppdatert informasjon (også omtalt som direkte-

/sanntidsvarsling) til allmennheten, da dette kan tilrettelegge for ferdsel og bruk av området i perioder 

hvor det ikke er forbundet med fare å ferdes i og nær anlegget. Det er imidlertid svært viktig at det som 

formidles i denne type varsel/ informasjon er riktig. Det er viktig at mulige feil i implementerte 

varslingssystemer eller andre rutiner avdekkes og rettes så raskt som mulig. 

NVE forventer at konsesjonærene sørger for tilstrekkelig varsling av allmennheten inntil de eventuelt 

misvisende varslingssystemene fungerer hensiktsmessig.  

NVE viser til konsesjonsvilkår og hjemmel for retting for det enkelte anlegg: 

Hitra vindkraftverk 

NVEs vedtak av 23.10.2019 (NVE ref.: 200803881-131) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved Hitra 

vindkraftverk.  

I vilkår 10 i anleggskonsesjon fra 20.05.2020 (NVE ref.: 200803881-136) er det sagt at:  

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

iverksatt.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 10 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Geitfjellet vindkraftverk 

NVEs vedtak av 04.11.2020 (NVE ref.: 201401698-77) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Geitfjellet vindkraftverk.  

I vilkår 13 i anleggskonsesjon fra 30.01.2018 (NVE ref.: 201710087-3) er det sagt at:  

«NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense 

friluftslivsutøvelsen i planområdet.»  

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_05.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_05.pdf
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Varsel om retting har hjemmel i vilkår 13i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Storheia vindkraftverk  

NVEs vedtak av 23.10.2019 (NVE ref.: 201600802-298) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Storheia vindkraftverk.  

I vilkår 11 i anleggskonsesjon fra 22.02.2016 (NVE ref.: 201600802-5) er det sagt at:  

«NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense 

friluftslivsutøvelsen i planområdet.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 11 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Harbaksfjellet vindkraftverk 

NVEs vedtak av 30.10.2020 (NVE ref.: 201710370-108) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Harbaksfjellet vindkraftverk.  

I vilkår 13 i anleggskonsesjon fra 11.04.2018 (NVE ref.: 201104677-58) er det sagt at:  

«NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense 

friluftslivsutøvelsen i planområdet.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 13 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Kvenndalsfjellet vindkraftverk 

NVEs vedtak av 04.11.2020 (NVE ref.: 201307850-76) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Kvenndalsfjellet vindkraftverk.  

I vilkår 11 i anleggskonsesjon fra 11.042018 (NVE ref.: 200801169-135) er det sagt at:  

«NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense 

friluftslivsutøvelsen i planområdet.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 11 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Roan vindkraftverk 

NVEs vedtak av 07.06.2019 (NVE ref.: 201307849-159) og 12.10.2020 (NVE ref.: 201307849-167) 

godkjenner varslingsrutiner for iskast ved Roan vindkraftverk.  

I vilkår 10 i anleggskonsesjon fra 22.02.2016 (NVE ref.: 201600802-7) er det sagt at:  

«NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense 

friluftslivsutøvelsen i planområdet.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 10 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Vardafjellet vindkraftverk  

NVEs vedtak av 15.02.2018 (NVE ref.: 201707968-25) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Vardafjellet vindkraftverk.  

I vilkår 21 i anleggskonsesjon fra 09.08.2019 (NVE ref.: 200803409-136) er det sagt at:  

«NVE kan stille krav til tiltak dersom omfanget av ising og risikoen for iskast viser seg å være større enn 

antatt.»  
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Varsel om retting har hjemmel i vilkår 21 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Tonstad vindkraftverk 

NVEs vedtak av 20.05.2020 (NVE ref.: 200903265-238) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Tonstad vindkraftverk.  

I vilkår 20 i anleggskonsesjon fra 14.09.2015 (NVE ref.: 200903265-189) er det sagt at:  

«NVE kan stille krav til tiltak dersom omfanget av ising og risikoen for iskast viser seg å være større enn 

antatt.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 20 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Gulesletten vindkraftverk  

NVEs vedtak av 08.01.2021(NVE ref.: 201701563-197) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Gulesleten vindkraftverk.  

I vilkår 20 i anleggskonsesjon fra 02.02.2017 (NVE ref.: 200704834-178) er det sagt at:  

«NVE kan stille krav til tiltak dersom omfanget av ising og risikoen for iskast viser seg å være større 

enn antatt.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 20 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Kvitfjell/Raudfjell vindkraftverk 

NVEs vedtak av 10.10.2019 (NVE ref.: 200700282-88/200701246-224) godkjenner varslingsrutiner for 

iskast ved Kvitfjell/Raudfjell vindkraftverk.  

I vilkår 8 i anleggskonsesjon fra 17.04.2015 (Kvitfjell, NVE ref.: 200700282-21) og fra 11.05.2012 

(Raudfjell, NVE ref.: 200701243-89) er det sagt at:  

«NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å være større enn antatt.»  

Varsel om retting har hjemmel i vilkår 8 i konsesjonen og energiloven § 10-1. 

Ånstadblåheia vindkraftverk 

NVEs vedtak av 02.10.2019 (NVE ref.: 200703469-130) godkjenner varslingsrutiner for iskast ved 

Ånstadblåheia vindkraftverk.  

I vilkår 13 i anleggskonsesjon fra 05.06.2014 (NVE ref.: 200703469-119) er det sagt at:  

«NVE vil stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å utgjøre en sikkerhetsrisiko 

for Ånstadblåheia alpinanlegg eller begrense bruken av friluftslivsutøvelsen i planområdet.» 

 

Frøya vindkraftverk følges opp som egen sak, jf. NVEs varsel av 16.02.2021 (NVE ref.: 201841219-

276).  
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Varsel om retting 

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom tiltakene for varsling av 

allmennheten ikke er gjennomgått ut fra ny kunnskap og utbedret innen 01.10.2021 for:  

 Hitra vindkraftverk  

 Storheia vindkraftverk  

 Geitfjellet vindkraftverk 

 Harbaksfjellet vindkraftverk 

 Kvenndalsfjellet vindkraftverk 

 Roan vindkraftverk 

 Vardafjellet vindkraftverk  

 Gulesletten vindkraftverk  

 Kvitfjell/Raudfjell vindkraftverk 

 Tonstad vindkraftverk 

 Ånstadblåheia vindkraftverk 

NVE skal orienteres om utbedring av varslingsrutinene innen fristen. 

Vedtaket vil ha hjemmel i de enkelte konsesjonene, samt energiloven § 10-1 første ledd første punktum. 

Frist til å uttale dere innen 23.04.2021  

Dere kan uttale dere til dette varselet innen 23.04.2021. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer 

faktiske opplysninger som gjelder saken. NVE anmoder om at dere som en del av uttalelsen orienterer 

om midlertidige tiltak som sikrer tilstrekkelig varsling. 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. 

Mottakerliste: 

FOSEN VIND DA 

GULESLETTENE VINDKRAFT AS 

RAUDFJELL VIND AS 

ROAN VIND DA 

TONSTAD VINDPARK AS 

TROMSØ VIND AS 

VARDAFJELLET VINDKRAFT AS 

ÅNSTADBLÅHEIA VINDPARK AS 
 

  

Kopi til: 

Bremanger kommune 

Flekkefjord kommune 
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FORTUM MARKETS AS v/PER CHRISTIAN KITTILSEN 

FOSEN VIND DA v/Mattis Vidnes 

HEIM KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

HYDRO ENERGI AS v/Anita Meisler 

KINN KOMMUNE 

Kjeller Vindteknikk AS 

Kjeller Vindteknikk AS v/Lars Tallhaug 

KVINESDAL KOMMUNE 

Nordisk Vindkraft AB v/Kalle Hesstvedt 

Olje- og energidepartementet 

ORKLAND KOMMUNE 

Prime Capital AG v/Stephan Klepsland 

SANDNES KOMMUNE 

Sirdal kommune 

Sortland kommune 

STATKRAFT AS v/Harald Kristoffersen 

Tromsø kommune 

TRØNDERENERGI KRAFT AS v/Nils Henrik Johnson 

TRØNDERENERGI VIND AS 

ZEPHYR AS v/Arild Fjeldahl 

ZEPHYR AS v/SIV INDERBERG 

ØRLAND KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

ÅNSTADBLÅHEIA VINDPARK AS v/ASTRID EKSETH 
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