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Til statsråd Tina Bru 

Olje- og energidepartementet  

Postboks 8148 Dep, 

0033 Oslo 

         Oslo, 15.12.2020 

 

Spørsmål om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak av 19. juni 2020 

om gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjoner 

Motvind Norge vil med dette be statsråden klargjøre hvordan departementet vil behandle denne 

saken videre. Bakgrunnen er at vi mener at departementets og Stortingets behandling av 

vindkraftmeldingen og budsjettproposisjonen for 2021, krever ytterligere klargjøring på to punkter. 

1. Den videre klagebehandlingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 798 19. juni 2020. Her 

blir departementet bedt om å vurdere om gitte konsesjoner har feil eller mangler som er i 

strid med loven. I så fall skal forvaltningen stanse vedtaket. 

Motvind Norge vil med dette spørre hvor langt departementet er kommet i vurderingen av 

lovligheten av gitte vindkraftkonsesjoner. Vi ønsker også å vite omfanget av saker som skal vurderes 

og når departementet planlegger å være ferdig med arbeidet. Vi vil i den anledning anføre: 

Motvind Norge har tidligere, senest i klage på Lillesand vindkraftverk, meldt fra til departementet om 

at det er grunn til å anta at det foreligger systematiske feil og mangler i saksbehandlingen av 

vindkraftverk helt tilbake til 2009, da endringen av plan- og bygningsloven ble gjort gjeldende. I 

tillegg har vi pekt på at departementets samordning i forhold til annet lovverk har vært svært 

mangelfull eller helt fraværende. Det gjelder blant annet vurderinger av viktige forhold til 

folkehelseloven og drikkevannsforskriften og bestemmelsene om miljørettet helsevern (støy og lys), 

forurensningsloven (farlig avfall), reindriftsloven (retten til fri og uhindret flytteleier). 

Et viktig anliggende som begrunner vårt spørsmål er at tiden nå er en avgjørende faktor. Mange av 

anleggene er under bygging, og det er av stor samfunnsmessig betydning at ulovlige anlegg ikke blir 

bygd mens departementet gransker sine egne vedtak.  

Motvind Norge har krevd at granskingen skal foretas av en uavhengig instans. Det synet har 

dessverre ikke vunnet fram i denne omgang, men Stortinget forbeholder seg retten til å komme 

tilbake til dette dersom det ikke finner departementets egen gransking tilfredsstillende. 

2. Tolkningen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 799 19. juni 2020. Her krever Stortinget at  

gyldige konsesjoner for vindkraftverk ikke skal forlenges utover 31.12. 2021. 

Motvind Norge har merket seg at departementet legger fram en rekke forbehold i forhold til 

oppfølgingen av dette vedtaket. Deriblant kan et vindkraftverk ifølge departementet få utvidet frist 

dersom kommunen viser en sterk interesse for å få bygget vindkraftverket.  

Vi er kjent med at en del vindkraftverk allerede har søkt om utsettelse av fristen, blant annet 

Øyfjellet vindkraftverk og Havsul I. Motvind Norge mener i likhet med et mindretall i Stortinget at 

anmodningsvedtaket må tolkes som ufravikelig. 
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Vi kan også anføre at kommunene ikke følger opp lovlighetskontrollen av egne vedtak, som i tilfellet 

Buheii-saken og i saken om Kjølberget vindkraftverk (jfr. Sivilombudsmannens uttalelse av 7. 

desember i år). Dermed kan en underliggende feil som blir oppdaget ved en senere anke eller ved 

stevning for retten, vise seg å gjøre vedtaket ugyldig.  

Både i forhold til dette og det vi har anført under punkt 1 om at det foreligger feil og mangler i de 

fleste saker, kan departementets tolkning føre til at vindkraftverk uten gyldig konsesjon får forlenget 

frist.  

Vi spør derfor statsråden om hvordan departementet på generelt grunnlag stiller seg til forlengelse 

av frist for igangsettelse av vindkraftverk utover 31.12.2021.  Spesielt vil vi be departementet sørge 

for at anlegg som skal granskes, ikke får innvilget forlengelse av fristen før saken er ferdig vurdert av 

departementet. 

 

Motvind Norge 

Eivind Salen                 Eivind Mauland 

Styreleder         Politisk utvalg 

        

 

 


