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Høringinnspill til endring av konsesjon for Lillesand vindkraftverkt til å omfatte 
Norbøveien  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Lillesand bystyre er negativ til utbygging av vindkraftverk på Nordbø og er av denne grunn 
imot en konsesjonsendring som vil tilrettelegge for utbygging av vindkraftverket. 
 
Lillesand bystyret mener lokale vedtak og lokalt selvstyre må respekteres. NVE bør derfor 
ikke godkjenne konsesjonsendringen. 

Lillesand mener ikke nasjonale eller regionale interesser for tiltaket er betydelige nok til at 
statlig planleggingsmyndighet skal ta over for de kommunale. Dette vil i så fall være en 
betydelig inngripen i lokalt selvstyre og arealforvaltning. 
 
Kommunen ber om at NVEs beslutning tas på en helhetlig samfunnsmessig vurdering, i tråd 
med naturmangfoldlovens prinsipper og bystyrets siste vedtak i saken.  

Dersom Nordbøveien med nødvendige omkringliggende arealer likevel innlemmes i 
konsesjonen for vindkraftverket, bør det stilles krav om at MTA -planen revideres slik at den i 
omfatter Nordbøveien og tar hensyn til de interesser som har blitt belyst i arbeid med søknad 
om dispensasjon. 

 

Bakgrunn for saken: 
Den 22.03.2021 fikk Lillesand kommune brev om høring av konsesjonsendringer for 
transportvei ved Lillesand vindkraftverk på bakgrunn av søknad fra Lillesand Vind AS datert 
5.03.2021. 
 
Konsesjonsendringen innebærer at Nordbøveien med nødvendige omkringliggende arealer 
blir en del av konsesjonsområdet og detaljplan/MTA for Lillesand vindkraftverk.  
 
Kommunen fikk innvilget utsatt høringsfrist til 10.Mai.2021 slik at høringen kan bli tatt opp i 
Lillesand Bystyre. Kommunens høringsuttalelse legges nå fram til politisk behandling. 

Vindkraftverket på Norbø er avhengig av en utbedring av vei for å kunne gjennomføre 
utbygging på Nordbø. Lillesand bystyre har valgt å ikke gi dispensasjon til utbedring av 
Nordbøveien.  

Behandles av: Møtedato:  Utv. saksnr: 

Plan- og miljøutvalget   

Bystyret   



  
Kommunen har tidligere gitt høringsuttalelse med politisk innstilling til konsesjonen som 
forelå for vindparken datert 08.04.2015. I denne høringsuttalelsen ble det tatt stilling til de 
kostnader utbyggingen av vindpark på Nordbø vil ha i form av tapte naturområder, 
landskapsmessige endringer og støy. Saksbehandlingen av denne høringstillatelsen er 
vedlagt. Kommunens bystyre var på det tidspunkt positiv til konsesjon for vindkraftverket og 
kommunedirektør tok utgangspunkt i at denne innstillingen gjaldt ved høringsuttalelse for 
forrige endring i MTA- plan. 
 
Det er sannsynlig at naboer og innbyggere i for liten grad ble involvert i prosessen før 
kommunen ga sin innstilling. Motstanden mot prosjektet synes å være blitt større både i 
bystyret og blant befolkningen ettersom påvirkning på lokalsamfunnet og naturmiljø 
vindkraftutbyggingen har kommet mer i fokus.  
 
Etter politisk skifte, mobilisering og sterkere involvering av berørte parter er områdets viktige 
landskaps- og miljøverdier blitt bedre belyst for politiske ledelse. Dette har ført til at 
kommunens prinsipielle innstilling til vindkraftutbyggingen er blitt endret fra hva den var i 
2015, - noe også Lillesand Vind AS viser til i sin søknad. 
 
Det er nå i stor grad politisk enighet i Lillesand kommune om at utbygging av vindkraftverk på 
Nordbø ikke er ønsket. Dette kom i tydelig frem ved omgjøre dispensasjon fra plan og 
bygningsloven som var nødvendig for utbedring av Norbøveien. 
 
Bystyret i Lillesand Kommune har lagt avgjørende vekt på det frie skjønnsrommet i plan- og 
bygningsloven § 19-2 første ledd og har vurdert en slik bruk av lokal arealmyndighet til å 
være i tråd med presiseringer gitt i Stortingsmelding 28 (2019-2020) Vindkraft på land og i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse av 06.06.2019 om Frøya 
vindkraftpark. 
 
Isolert sett vurderte kommunedirektøren at inngrepene ved oppgradering av Nordbøveien 
ikke tilsidesatt hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra i vesentlig grad. By 
styrets avgjørelsen anses som en prinsippavklaring som kommunedirektøren har tatt til 
orientering.  
 
Konsesjonsendring vil ikke påvirke kommunens myndighet etter forurensningsloven. Dette er 
relevant i denne saken ved tiltak i forhold til håndtering av forurenset grunn ved avfallsdeponi 
langs Nordbøveien og fra syredannende stein i konsesjonsområde. Gjeldende godkjent 
tiltaksplan for syredannende gneis gjelder for sprengningsarbeid i nåværende 
konsesjonsområde og utvidelse av Nordbøveien. 
 
Det kan også bli aktuelt med særskilt tillatelse til forurensende tiltak jf. forurensningsloven § 
11 før et vindkraftverk kan iverksettes. Kommunen har myndighet til å gi en slik tillatelse og 
er tilsynsmyndighet for støy fra vindmøller jf. forskrift om myndighet til kommunene etter 
forurensningsloven som trådde i kraft 1. januar 2020. 

Dersom Nordbøveien med nødvendige omkringliggende arealer skal innlemmes i 
konsesjonen for vindkraftverket, bør det stilles krav om at MTA -planen må revideres slik at 
den også omfatter Nordbøveien. 

Vurderinger: 
 
Kommunedirektøren er i utgangspunktet positiv til fornybar kraft som utbygges på en 
bærekraftig måte og støtter intensjonen til Asko fornybar om å gjøre NorgesGruppen 
klimanøytral. Dette er også i tråd med kommunens egne målsettinger. 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§19-2
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§11
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§11
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-30-1289?q=forskrift%20om%20myndighet%20til%20kommunene
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-09-30-1289?q=forskrift%20om%20myndighet%20til%20kommunene


  
Bystyrevedtak tilsier at bystyret er negativ til utbygging av vindkraft på Nordbø. Dette legges 
til grunn i kommunedirektørens forslag til vedtak. 

Kommunedirektøren tolker den nye konsesjonssøknaden som et forsøk på å overprøve 
lokalt fattede vedtak. Kommunedirektøren mener ikke saken har store nok nasjonale eller 
regionale interesser til at lokalpolitiske vedtak skal overprøves gjennom saksbehandling på 
statlig nivå. Søknaden reiser prinsipielle spørsmål om samordning og samarbeid om 
oppgaveløsning mellom statlige, kommunale og private organer. 
 
Det vises til kommunens vedtaksmyndighet og presiseringer gitt i Stortingsmelding 28 (2019-
2020) Vindkraft på land.  

Forutsigbarhet til utbygger har vært oppe til politisk debatt og bystyret bør være kjent med 
hvilken betydning et politisk skifte kan innebære for utbygger. Kommunedirektøren har 
redegjort for bystyret at endringer i politiske vedtak kan medføre erstatningsansvar, men at 
det er sprikende rettspraksis og teori knyttet til dette spørsmålet. 
 
Manglende forutsigbarhet kan også anses som en risiko tiltakshaver påtok når den gikk 
videre med planlegging og innkjøp uten å ha sikret seg bedre lokal og regional forankring. 
Det forelå tidlig signaler også fra kommunen om motstand mot vindkraftutbygging og 
påpekning om at utbygging burde skje etter helhetlige og langsiktige vurderinger. 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren legger siste bystyrevedtak til grunn og anbefaler at bystyret avgir en 
høringsuttalelse som er negativ til utbygging av Nordbø vindkraftverk og 
konsesjonsendringen. Det vektlegges også at beslutningen bør fattes i tråd med bystyrets 
vedtak og at lokaldemokratiet ikke bør overprøves. 
 
Det belyses også at dersom NVE godkjenner utvidet konsesjonsområde burde MTA planen 
revideres. 

 
 

 

 

 

 

Vedlegg: 

2021.03.16 - Lillesand vindkraftverk - Tillegg til søknad om konsesjonsendring for 
transportvei 

2021.03.16a - Kart Detaljplan Nordbøveien 

2021.03.16b - Beskrivelse av fargekoder til detaljplan Nordbøveien 

2021.03.16c - Tiltaksplan sulfid - Lillesand kommunes vedtak 

2021.03.16d - Tiltaksplan sulfid for Lillesand vindkraftverk (inkludert Nordbøveien) 

2021.03.16e - Miljøoppfølgingsplan for Lillesand vindkraftverk (09.10.2020) 

2021.03.16f - Om kulturminner - Agder fylkeskommunes uttalelse 

2021.03.16g - Om anleggstrafikk under Lillesand vindkraftverks anleggsperiode 

2021.03.16h - Nordbøveien - Oversikt over berørte arealtyper 

Høringsuttalselse til konsesjonssøknad for vindpark på Nordbø Lillesand 
Vindkraftverk (759722) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f89e946defa24e57aaeb6bd25d949b7b/no/pdfs/stm201920200028000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f89e946defa24e57aaeb6bd25d949b7b/no/pdfs/stm201920200028000dddpdfs.pdf


  
Vedlegg: 

Lillesand vindkraftverk - søknad om konsesjonsendring 

 


