
 
 

 

ASKO/Norgesgruppen 

.– Grossistkjeden som søker konflikt og svikter sitt miljø- og samfunnsansvar . 
 

Norgesgruppen/ASKO har med landets største kjeder og merkevarer innen detaljhandel fokusert på et positivt 

samfunnsansvar. På nettsidene under «Vi bryr oss», «Fokus på miljø», og «Veien til å bli klimanøytral» sammenfattes 

dette i setningen «Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger …». 

Norgesgruppen/ASKO har gjennomført en rekke tiltak på de forskjellige bedriftene og avdelingene for å nå denne 

målsetningen. Vårt inntrykk er at de ansatte er stolt av å jobbe i en bedrift som aktivt viser samfunnsansvar og jobber for 

en bedre klima- og miljøpolitikk. Vi siterer fra nettsiden; 

 

Bærekraftig og klimanøytral 

Vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn, og vi har lønnsomhet. 

"Bærekraft i alle ledd og integrert i hele forretningen. Det er målet for NorgesGruppen. De verdiene vi skaper, 

skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for kundene våre, og for selskapet." Konsernsjef 

Runar Hollevik 

https://www.norgesgruppen.no/barekraft/ 

 

Problemet oppstår imidlertid når et av konsernets datterselskap, ASKO Fornybar AS gjør det de kan for å rive ned alt det 

gode arbeidet konsernet har investert store ressurser og midler i å gjennomføre. Med Lillesand vindkraftverk svikter de på 

samtlige punkt, og konsernsjefens ord og løfter fremstår nå som både falske og tomme. 

 

Lillesand vindkraftverk er ingen god klima- eller miljøpolitikk. De underliggende fossile klimakostnadene tas ikke med i 

noe regnestykke (LCA livsløpsregnskap), miljøkonsekvensene lokalt, regionalt og nasjonalt blir oversett, og den folkelige 

i tillegg til Lillesand kommunes motstand mot det miljøødeleggende anlegget skal nå knuses av et av landets mektigste 

konsern med en statlig plan. Alt det gode arbeidet og den goodwill Norgesgruppen/ASKO har opparbeidet blir med å 

presse gjennom det miljøskadelige prosjektet i Lillesand nå effektivt revet ned og forkastet. Alle gode ord om bærekraft og 

samfunnsansvar blir nå erstattet av hard konsernmakt og rå kynisme. 

 

Motvind Norge, Naturvernforbundet i Agder, Norsk Ornitologisk forening avd. Vest-Agder og Aust-Agder, og 

Norges Miljøvernforbund står samlet i kampen for å bevare naturmangfold og miljø, og stoppe Lillesand vindkraftverk.  

 

Det er Norgesgruppen/ASKO som har den største fallhøyden i tap av opparbeidet omdømme og troverdighet på bærekraft, 

miljø- og samfunnsmessige hensyn. Vi tror ikke noen av merkevarene Kiwi, Meny, SPAR, EUROSPAR, Joker og 

Nærbutikken m.fl. er tjent med at Norgesgruppen/ASKO utviser en slik grad av konsernmakt og forrakt ovenfor 

lokaldemokratiet og sine egne målsetninger om miljø- og samfunnsansvar. 

 

Avslutt umiddelbart arbeidet med Lillesand vindkraftverk, og la 

nedleggelsen være Norgesgruppen/ASKO sin gave til folket!!! 
 

Dere har alt å tjene på å legge ned prosjektet og alt å tape på å gjennomføre det! 

 

 

Motvind Norge Naturvernforbundet i Agder NOF Vest-Agder Norges Miljøvernforbund 

Eivind Salen (sign.) 

- Leder 

Peder Johan Pedersen (sign.) 

- Fylkesleder 

Tor Egil Høgsås (sign.) 

- Leder 

 

NOF Aust-Agder 

Helge Venaas (sign.) 

- Leder 

Ruben Oddekalv (sign.) 

- Konstituert leder 
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