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Kommunal- og distriktsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

  

(postmottak@kdd.dep.no)       

 

Statsforvalteren i Agder  

sfagpost@statsforvalteren.no  

 

26. januar 2022 

 

Anmodning om omgjøring av vedtak 

0. Innledning 

0.1. Det saken gjelder 

Statsforvalteren i Agder traff 1. desember 2021 avgjørelse i klagesak 2021/3797, hvor et 

vedtak om avslag på dispensasjon, truffet av Lillesand bystyre 16.06.2021, blir opphevet. 

Klagen var fremsatt av Wikborg Rein Advokatfirma på vegne av Lillesand Vind AS. 

Begrunnelsen for opphevelsen var en vurdering om at partene og Motvind Norge manglet 

klagerett.  

Kort oppsummert ble det truffet vedtak av planutvalget i Lillesand kommune den 

25.06.2019, som gir Lillesand Vind dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) §19-2 til å 

bygge vindkraftverk i et LNF-område i Lillesand kommune. Partene og Motvind Norge klagde 

på planutvalgets vedtak den 19.06.2020, dvs. nesten ett år etter dispensasjonsvedtaket ble 

fattet. Kommunen ga etter grundig vurdering fristoppreisning i vedtak av 10. februar 2021, 

og opphevet deretter dispensasjonsvedtaket 16.06.2021. Statsforvalteren i Agder fattet nytt 

vedtak 1. desember 2021, og mener det ikke foreligger grunn til å gi partene og Motvind 

Norge fristoppreisning etter fvl. § 31. En fullstendig redegjørelse for saksgangen er gitt her. 

Vår anmodning om omgjøring gjelder statsforvalterens opphevelsesvedtak av 1. desember 

2021, og omgjøringsbegjæringen framsettes både på egne vegne som organisasjon med 

rettslig interesse, og på vegne av 13 parter vi har fullmakter fra. Se vedlegg 1 og 2.    

0.2. Presentasjon av partene  

Partenes rolle i saken er som naboer, gjenboere og direkte berørte av vindkraftverkets 

virkninger, og er: Øystein Wennesland gnr/bnr. 24/2, Jon Rislå gnr/bnr. 25/7 og 26/1, Ole 

Arvid Heimdal gnr/bnr. 25/3, Halftan Realfsen gnr/bnr. 24/1 og 4, Ole Kristan Buene gnr/bnr. 

21/1, Grethe Rislå gnr/bnr. 25/1, Ragnar Østerhus gnr/bnr 23/1 og Liv Eigeland gnr/bnr 25/6 
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og 26/6 innenfor Lillesand kommune. I Birkenes kommune omfatter partene Grunde Høigilt 

gnr/bnr. 91/2, Vegard Tveite gnr/bnr. 91/3, Harald Mo Birkenes gnr/bnr. 11/11, Magnus 

Tveite gnr/bnr. 91/1 og Willy Mo gnr/bnr. 11/31. 

0.3. Begrunnelse for omgjøringsbegjæringen 
Det er flere grunner til omgjøringsbegjæringen. 

Pkt. 1.  Vår primære påstand er at statsforvalteren har opphevet klageretten partene og Motvind 

Norge har fått i vedtak av 10. februar 21, men at dette vedtaket ikke ble påklaget av Lillesand Vind. 

Det er fortsatt gyldig. Lillesands Vinds klage er også for sent fremsatt når det gjelder spørsmålet om 

klageretten.  

I tillegg kommer at statsforvalterens vedtak avviser vår klagerett. Statsforvalterens vedtak er dermed 

et avvisningsvedtak som ifølge forvaltningsloven (fvl.) § 28 3. ledd, kan påklages. Ingen av unntakene 

i bestemmelsens bokstav a-d kommer til anvendelse.  

Pkt. 2. Vår sekundære påstand er at statsforvalterens vedtak drøfter klageretten etter fvl. § 31 med 

utgangspunkt i feil faktum. Dette fører i sin tur til feil anvendelse av fvl. § 31, både når det gjelder 

vurderingen av om partene og Motvind Norge kan «lastes» for ikke å ha overholdt klagefristen, og for 

vurderingen av om det foreligger «særlig grunn» til å gi fristoppreisning. 

Pkt. 3. For det tredje har avskjæring av klageretten medført alvorlige rettsvirkninger som i seg selv er 

å anse som «særlige grunner» for at saken må kunne påklages for ny vurdering slik vanlig i alle 

forvaltningssaker. Saksbehandlingsfeilene har medført/kan medføre store urettmessige 

naturinngrep, manglende ivaretakelse av rettsikkerheten i forbindelse med så inngripende tiltak som 

ekspropriasjon og utsatt frist for urettmessig idriftsettelse av et vindkraftverk.  

I det følgende skal dette redegjøres for. 

** 

1. Statsforvalteren har fattet et avvisningsvedtak som kan påklages.  
Partene og Motvind Norge ble i forberedende bystyremøte 02.12.2020 og ved endelig vedtak den 

10.02.2021, gitt klagerett ved fristoppreisning (fvl. § 31). Klageretten medførte at bystyret den 

16.06.2021 realitetsbehandlet vår klage på planutvalgets dispensasjonsvedtak av 25.06.2019. 

Planutvalgets vedtak ble opphevet, og dispensasjonssøknaden fra Lillesand Vind ble avslått. Avslaget 

ble deretter påklaget av Lillesand Vind, opprettholdt av bystyret, men gitt medhold av 

Statsforvalteren i Agder. I statsforvalterens vedtak avvises partenes og Motvind Norges klagerett. Det 

er dette som er avvisningsvedtaket som kan påklages etter fvl. § 28, tredje ledd. 

 

Statsforvalteren fratar partene lovfestet rett til kontradiksjon (klagerett på avvisning av klageretten) 

på usaklig grunnlag. Det innebærer at statsforvalteren sitt vedtak strider mot retten til kontradiksjon 

og to-instansbehandling, og vi anmoder om at vedtaket av 1. desember 2021 oppheves.  
For ordens skyld vil vi presisere at innvilgelse av klageretten i denne saken er «konkret bestemmende 

for rettigheter eller plikter til private personer», og dermed å anse som enkeltvedtak og ikke en 

prosessledende beslutning.  
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2. Drøftelsen av klageretten bygger på feil faktisk grunnlag.  
Sekundært ser vi at Statsforvalteren ikke tar med forhistorien som er årsaken til rettsbruddene. 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Jf. fvl. § 33 5. 

ledd gjelder fvl. § 17 også klageorganets behandling av klagesaker. 

2.1. Berørte parter er holdt utenfor prosessen.  

Planområdet til Lillesand Vind består av en grunneiendom eid av tre brødre. Lillesand Vind antas å ha 

overtatt privatrettslig avtale med eierne samtidig med overtakelsen av konsesjonen fra Havgul Clean 

Energy AS i mai 2019.  

 

Når saken etter hvert kom inn til NVE som søknad ble flere av naboene holdt utenfor varsling og 

høring av både konsekvensutredning og konsesjon. NVE har hatt som forvaltningspraksis å overlate 

høring og varsling til utbygger selv. Dette er erkjent i vitneførsel for domstolen. Utbyggerne har som 

standard varslet grunneierne, men bare unntaksvis noen naboer. 

Naboene er å betraktere som parter i forhold til konsekvensen av vindkraftverket, både ihht. til plan- 

og bygningsloven, energiloven og forvaltningsloven. Det er likevel ikke gjort et arbeid med å 

kartlegge hvem som er parter. De forelå ingen vurdering fra søker eller kommune av hvilke arealer 

som tiltaket krevde eller påvirket, for å kunne realiseres, og dermed hvilke parter som hadde rett til å 

bli varslet.  

Flere av de berørte naboene til vindkraftverket i Lillesand ble derfor ikke hørt under 

konsesjonsbehandlingen. Flere naboer ble også omfattet av ekspropriasjonsvedtak, som er det sivile 

samfunnets mest inngripende tiltak overfor privatpersoner, uten at de på noe tidspunkt har blitt 

involvert som part.  

Et annet eksempel er Willy Mo på gnr. 11/31 som har hytte 680 meter fra nærmeste turbin. Målinger 

på skyggekast fra vindturbinen ligger langt over de tillatte grenseverdiene der hytta ligger. Han fikk 

tilfeldigvis høre om vindkraftverket lenge etter at det var vedtatt.  

Et annet eksempel er at vindkraftverkets konsesjon ble søkt endret med økt effekt og andre turbiner. 

Turbinhøyde økte fra 180 til 205 meter, diameter på vingene og sveipearealet økte, men endringen 

ble ikke hørt. Søknaden ble sendt 10.06 og endringen vedtatt 21.06.2018.  Endringen medførte at 

vindkraftverket kom over 10 MW i installert effekt, noe som tilsier konsekvensutredningsplikt med 

melding. Endringen medfører ytterligere belastninger for naturen, fuglene og naboene, men 

konsesjonsendringen ble ikke sendt på høring og utbygger ble bedt om å underrette partene om 

vedtak og klageadgang.  

Når planutvalget behandler saken og fatter vedtaket som gir dispensasjon til å bygge i LNF-området, 

har altså naboer blitt holdt utenfor saksbehandlingsprosessen, selv om det er dem som får alle 

konsekvensene. Naboene har ikke blitt varslet eller hørt og dermed ikke fått mulighet til å benytte sin 

rett til kontradiksjon gjennom klage.  

De fleste naboene kan på denne måten ikke lastes for å ha oversittet klagefristen, og alle naboene 

har særlig grunn til å få klagerett etter fvl § 31. 
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2.2. Motvind Norge innga klage ved første anledning. 
Også når det gjelder vurderingen av om Motvind Norge kan lastes for den forsinkede klagen, er det 

grunnleggende feil i faktum. Motvind Norge eksisterte ikke på vedtakstidspunktet, men ble stiftet 7. 

september 2019. Vi regner selv med at vår rettslige interesse vokste fram i løpet av høsten 2019 og 

at den kan regnes som sikker fra årsskiftet 2019/2020, når vi hadde medlemssystem, 

kontingentinnbetalinger og avholdt første landsmøte.  

Motvind Norge tok kontakt med kommunen om saken allerede i mars 2020. Statsforvalteren hevder 

at denne kontakten handlet om «rådgivning» fra vår side, og ikke en klage. Faktum er at vi tok 

kontakt om problemkomplekset i mars, herunder om at partene ikke var varslet og hørt og ikke gitt 

klagerett. Vi ventet så på å få dato for et møte med kommunen, som ikke kom i stand før etter 

utløpet av ettårsfristen. Klagen ble derfor sendt innenfor ettårsfristen. 

Det er fullt mulig at et forvaltningsorgan anser en henvendelse om et problemkompleks som en 

klage. Faktum viser at Motvind Norge ikke var «å laste», men at klagen ble framsatt så raskt det lot 

seg gjøre etter at vi fikk rettslig interesse, og satte oss inn i saken. 

Motvind Norge er et resultat av at den norske befolkningen mange steder i landet reagerte i form av 

et folkeopprør på manglende informasjon og medvirkning i vindkraftsakene. «Nasjonal ramme for 

vindkraft» ble sendt på høring våren 2019, og viste en lang rekke områder som var foreslått avsatt til 

vindkraftverk, og det ble klart at mange hadde fått konsesjon, uten at berørte naboer og 

rettighetshavere var informert og invitert inn i prosessen. Organisasjonen representerer denne 

folkebevegelsen og har på denne måten også «særlig grunn» til å klage, noe som ble gjort i flere 

saker så raskt situasjonen tillot det. Rettstilstanden er fortsatt ikke avklart, og berører juridisk 

prinsipielle forhold med stor betydning for berørte parter.  

2.3. Kommunen er holdt utenfor prosessen  
Saken kom inn til administrasjonen den 17. juni 2019, og vedtak ble fattet den 25. juni. Det er svært 

kort saksbehandlingstid på 9 dager, og medlemmer av utvalget ga skriftlig uttrykk for at saken ikke 

var optimalt forberedt før møtet.  

Det ble da i møtet sagt at kommunen uansett ikke hadde noe de skulle ha sagt i saken.  

Kommunen ble altså villedet til å tro at de kun er høringsinstans, og gjennomførte ikke normal 

saksbehandling med nabovarsel, høringer og klagebehandling. Det må anses godt dokumentert at 

Lillesand bystyre har følt seg «ført bak lyset» når de har trodd at de bare var høringsinstans, og ikke 

kunne stille krav og fatte vedtak på ordinært vis. Dette følger av forvaltningspraksis hos NVE og 

informasjon fra bransjens advokater. Utvalgsmedlemmenes vurderinger er godt dokumentert i 

videoopptak fra møter, i saksutskrift fra bystyremøter, i avisinnlegg mv. i ettertid. 

Dispensasjonen var også mangelfull. Det ble ikke søkt dispensasjon fra de planformål og 

bestemmelser tiltaket krever dispensasjon fra. Det ble heller ikke søkt dispensasjon til det tiltak som 

NVE senere har godkjent etter energiloven, og som for tiden ligger i OED for klagebehandling. Det ble 

heller ikke søkt dispensasjon til de arealer vindkraftverket krever for å kunne realiseres. Saken kan da 

ikke ha vært forsvarlig eller tilstrekkelig opplyst for planutvalget ved vedtaket 25.06.2019.  

Det er da også dette resultat bystyret har kommet frem til ved 5 behandlinger siden den 2. desember 

2020, men som Statsforvalteren finner å underkjenne, begrunnet med at partenes klage ikke er 

rettmessig etter fvl § 31. 
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2.4. Rettstilstanden for kommunen er uklar  
Forholdet mellom kompetansen i kommunen og hos energimyndighetene er uklar, og det er skapt en 

svært uklar rettstilstand gjennom forvaltningspraksis fra NVE og utbygger.  

Rettstilstanden ble ikke tilstrekkelig avklart i Kommunaldepartementets behandling av Frøyasaken, 

som statsforvalteren henviser til. 

I forarbeidene til plan- og bygningsloven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) går det fram på side 39-41 at 

formålet med å samordne plan- og bygningslovens og energilovens saksbehandling i konsesjonssaker 

var å unngå dobbeltbehandling i hhv kommunen og hos energimyndighetene. Forutsetningene som 

legges til grunn er at saksbehandlingen i konsesjonssaker etter energiloven er mye mer omfattende 

enn saksbehandling av tiltak etter plan- og bygningsloven. Regler om konsekvensutredninger og 

medvirkning nevnes.  

 

Resultatet som har vist seg fram er at forutsetningene i forarbeidene ikke har vært riktige. 

Konsekvensutredningene mangler viktige samsvarsvurderinger av annet lovverk, f.eks. 

folkehelseloven, og medvirkning er sterkt redusert.  

Kompetansefordelingen mellom kommunen og energimyndighet er heller ikke fulgt opp med 

nødvendige avklaringer i hjemler og retningslinjer som fordeler kompetanse mellom 

energimyndighetene og kommunene. Det finnes ingen lovhjemmel for kompetanseoverføringen fra 

kommunen til energimyndigheten i dispensasjonssakene og arealavklaringssakene. Slik 

kompetanseoverføring er en såkalt derogasjon, og skal hjemles i lov for å være gyldig.  

Mangelen på avklaring av kompetansen mellom kommune og energimyndighet har ført til et 

forvaltningsmessig kaos, hvor flere forhold tillagt kommunen ikke blir utført fordi kommunene har 

blitt villedet til å tro at de ikke har kompetansen i vindkraftsakene.  

Rettsikkerhetsregler som ikke er fulgt opp er nabovarsling, konsekvensutredninger, planavklaringer/ 

fullstendige vurderinger ved dispensasjonsbehandling (§ 19-2) arealavklaringer av tiltak (§ 20-1 k, l, 

m), og samordning med annet lovverk (§ 3-1). Folk risikerer f.eks. å miste bruksrettigheter de har i 

arealene fordi det ikke foretas arealavklaringer.  

Det er dette forvaltningsmessige kaos som har vist seg fram i saksbehandlingen av vindkraftverket i 

Lillesand kommune og alle andre kommuner, og det er i dette perspektivet at vurderingen av om 

partene kan «lastes» for forsinkelsen, og om det foreligger «særlig grunn» til å gi fristoppreising må 

vurderes.  

2.5. Konklusjon på pkt. 2 
Konklusjonen til punkt 2 er at statsforvalteren har lagt feil faktum til grunn for sin drøftelse av fvl. § 

31. De faktiske forhold viser at hverken partene eller Motvind Norge «kan lastes» for å ha oversittet 

fristen, og viser i tillegg at begge parter har «særlig grunn» til å få fristoppreisning. Hverken 

kommunen, energimyndighetene eller utbygger har gjennom forsvarlig saksbehandling ivaretatt de 

personene som må bære konsekvensene, og partene har ikke kunnet ivareta sine interesser. Både de 

faktiske og prinsipielle forholdene er så viktige at de gir særlig grunn til å gi klagerett selv om fristene 

var utløpt.  
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Bystyrets behandlinger dokumenter at det foreligger sannsynlighetsovervekt etter fvl. § 41 for at 

feilen har innvirket på vedtakets utfall. Også på dette sekundære grunnlag ber vi om at 

statsforvalterens vedtak av 1. desember 2021, oppheves.  

Både vår primære og vår sekundære anførsel er utdypende begrunnet i eget vedlegg til dette brev.  

3. En ugyldig dispensasjon har alvorlige rettsvirkninger. 

3.1. Alvorlige rettsvirkninger av feilaktige vedtak 
Den feilaktige avgjørelsen om at vi ikke har klagerett, har medført at Lillesand Vind har fått 

dispensasjon til å bygge i et LNF-område. Det medfører i sin tur at rettsikkerhetsbruddene overfor de 

berørte partene fortsetter og videreføres hos statsforvalteren. Partene utsettes for ekspropriasjon og 

store naturarealer går tapt. 

3.2. Vedtak om utsatt frist 
Etterkommes omgjøringsbegjæringen har feilen også ført til følgefeil ved å ha innvirket på Olje- og 

energidepartementet (OED) sitt vedtak om å gi utsatt frist for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk. 

OED begrunner sitt vedtak den 21. desember 2021 med at Lillesand bystyre sin myndighetsutøvelse 

den 16.06.2021 var uhjemlet, og av den grunn ble opphevet av klageorganet.  

Departementet grunngir i hovedsak sitt vedtak som følger, sitat: «Departementet finner at 

forsinkelsen i denne saken i stor grad skyldes kommunens uhjemlede myndighetsutøvelse.» Igjen ser 

vi altså at forvaltningskaoset har medført uheldige rettsvirkninger, og at aktørene skylder på 

hverandre. 

OED har etter vår dokumentasjon av faktum, selv lagt til grunn feil faktum som grunngivelse for sitt 

vedtak. For å unngå nye urettmessige rettsvirkninger, ved ekspropriasjon og en eventuell 

igangsetting av tiltaket, er det vesentlig at vår anmodning gis prioritet. 

OED bygger for øvrig uavhengig av denne feilen sitt vedtak på feil faktum. OED viser i sitt vedtak til at 

anleggsarbeid var iverksatt. Lillesand vindkraftverk disponerte imidlertid ikke de arealer tiltaket krever 

for lovlig å kunne iverksettes. Klareringshogst ble likevel iverksatt i januar 2021. Tiltaket manglet 

tillatelse etter jordloven til omdisponering av dyrket mark og fradeling, dispensasjon til ombygging og 

opprusting av Nordbøveien og tillatelse til tiltaket. Dispensasjon er avslått av bystyret og klage fra 

Lillesand Vind er avvist av Statsforvalteren i Agder. De tillatelser tiltaket krever var dermed ikke gitt når 

anlegget ifølge OED sit vedtak og Statsrådend sitt svar til stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) den 

11. januar 2022, ble iverksatt i januar 2021.  

3.3. Fare for urettmessig naturtap 
En annen rettsvirkning er at det er fare for irreversibel skade på naturmiljøet ved at planutvalgets 

dispensasjonsvedtak til tiltaket av 25.06.2019 nå er gyldig som følge av klageorganets 

saksbehandlingsfeil. Dette i motstrid til bystyrets uttrykte vilje ved hele 5 behandlinger av saken. Vi 

anmoder derfor om utsatt iverksettelse etter fvl. § 42 i påvente av at saken blir vurdert og tiltaket 

riktig lovavklart.   

3.4. Vedtaket åpner for gjennomføring av ekspropriasjon. 
For partene er også avgjørelsen til klageorganet inngripende. 9 av partene er omfattet av NVE sitt 

vedtak om ekspropriasjonstillatelse. NVE gav ekspropriasjonstillatelsen ca. 1 ½ år etter 

dispensasjonsvedtaket i 2019, og som redegjort for foran, var det flere av naboene som Lillesand 

Vind har søkt om på få ekspropriere, som ikke fikk varsel om dispensasjonssøknaden når 

ekspropriasjonssøknaden ble sendt inn ½ år etter. De som ble varslet om dispensasjonen fikk ikke 
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riktige opplysninger, og heller ikke opplysninger om tiltakets virkninger på omgivelsene. 

Ekspropriasjonstillatelsen er påklaget, og klagen ligger til behandling i OED.  

Det kan ikke være i tråd med formålet med rettsikkerhetsreglene at en utbygger, eller et 

forvaltningsorgan, skal kunne shoppe fritt mellom tidspunktene for varsling, høring og klagerett slik 

at rettighetene tilpasses optimalt for utbyggers interesser, mens naboer og andre rettighetshavere  

som risikerer sivilrettens strengeste tvangsinngrep  kun får mulighet til å klage på tidspunkter som 

ikke gir reell mulighet til å ivareta sine interesser, dvs. lenge etter at konsesjon og 

ekspropriasjonsvedtak er gitt. 

5. Oppsummering av omgjøringsbegjæringen 
• Statsforvalteren har urettmessig avskåret partenes og Motvind Norges rett til å klage på 

dispensasjonsvedtaket av 25.6.2019. Klageretten avvises og statsforvalterens vedtak er dermed 

et avvisningsvedtak som ihht fvl § 28, tredje ledd kan påklages.  

• Klagen til statsforvalteren er også framsatt for sent ift. vedtaket som ble fattet 10. februar 

2021, og resultatet bidrar til å gi ytterligere forvirring mht. hvilken kompetanse kommunen har i 

disse sakene. Her har altså statsforvalteren blandet sammen vedtakene.  

• Bystyrets vedtak 10.02.2021 ble heller ikke opphevet av Statsforvalteren og gjelder fortsatt.  

• Vurderingen av å ikke gi klagerett etter fvl § 31 bygger på feil faktum både for partene og for 

Motvind Norge. Hverken partene eller Motvind Norge kan lastes for å ha oversittet klagefristen, 

og det foreligger mange alvorlige særlige grunner for å få fristoppreisning.  

• Statsforvalterens opphevelse av vedtaket av 16.6.2021 innebærer både at partene har fått 

krenket sin kontradisjonsrett, og at bystyret ikke er gitt anledning til å klarlegge sitt 

kompetansemessig grunnlag for saksbehandlingen.  Dvs. om sakens skulle behandles etter fvl. § 

33 eller § 35 c. Dette kan kun rettes ved at klageretten blir respektert.  

• Statsforvalteren lener seg fortsatt på forvaltningspraksisen som ble skapt på feil rettslig 

grunnlag av NVE og vindkraftbransjen for å forenkle den kommunale arealbehandlingen. Det var 

aldri meningen at det å unngå dobbeltbehandling skulle innebære reduksjon i alminnelig 

rettsikkerhet for berørte parter. Det er prinsipielt viktig å få avklart dette spørsmålet, og vi 

anmoder derfor om at omgjøringsbegjæringen tas til behandling.  

Vår anmodning stiles til departementet, men sendes til Statsforvalteren i Agder. Dette da 

klageorganet har anledning til å oppheve sitt eget vedtak. 

 

For partene og Motvind Norge 

Eivind Salen (s)     Stein Malkenes(s) 

styreleder     daglig leder 

 

Eivind Mauland(s)    Anne Merethe Baardvik (s) 

saksbehandler     saksbehandler 

 

Vedlegg 
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Vedlegg 1: Signert fullmaktserklæringer 

Vedlegg 2: Motvind Norge – rettslig interesse 

Vedlegg 3: Notat – de grunner anmodningen støtter seg til 

Uttrykte vedlegg: 

Vedlegg 4: Vedtak og saksutredning Lillesand bystyre 16.06.2021 

Vedlegg 5: Brev – Klageavgjørelse fra Statsforvalteren i Agder 01.12.2021 

Vedlegg 6: Klage fra Motvind Norge 19.06.2020 

Vedlegg 7: Klage fra Wikborg Rein 22.06.2021 

Vedlegg 8: Bystyrets forberedende klagebehandling 08.09.2021 

Vedlegg 9: Bystyrets vedtak 10.02.2021 

Vedlegg 10: Bystyrets behandling 02.12.2020 

Vedlegg 11: Bystyrets behandling  07.04.2021 

Vedlegg 12: Dispensasjonssøknad Asko Fornybar 31.05.2019 

Vedlegg 13: Opplysninger i nabovarsel til dispensasjonssøknad 31.05.2019 

Vedlegg 14: Kartvedlegg til dispensasjonssøknaden 31.05.2019 

Vedlegg 15: Kvittering for nabovarsel dispensasjonssøknad 31.05.2019 

Vedlegg 16: Oversendelse av søknad til Lillesand kommune 17.06.2019 

Vedlegg 16: Epostutveksling mellom saksbehandler og NVE medio juni 2019  

Vedlegg 17: Epostkjede saksbehandler medio juni 2019 

Vedlegg 18: Epostutveksling politisk 24.06.20019 

Vedlegg 19: Underretning om vedtak 22.02.2021 til Lillesand Vind AS 

 

Kopi uten vedlegg: 

Lillesand kommune (postmottak@lillesand.kommune.no) 

Birkenes kommune (postmottak@birkenes.kommune.no) 

Agder fylkeskommune (postmottak@agderfk.no) 

 

Blindkopi uten vedlegg: 

Olje- og energidepartementet (postmottak@oed.dep.no) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (nve@nve.no) 

Andre: 

Organisasjoner: Egen utsendelse 

Agderbenken: Egen utsendelse 

Presse og media: Egen utsendelse 

Lillesand Vind AS 
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Redegjørelse for saksgangen. 

Planutvalget i Lillesand kommune fattet 25. juni 2019 vedtak om dispensasjon fra arealplanen til å la 

Lillesand Vind bygge vindkraftverk i Lillesand kommune. Motvind Norge (stiftet 7. sept. 2019 og første 

landsmøte 16. november 2019, og hadde rettslig interesse fra januar 2020) klagde sammen med 12 

lokale parter på dispensasjonsvedtaket nesten ett år etter den 19.6.2020. På dette tidspunkt startet et 

innbyggerinitiativ i Lillesand, hvor det i et folkemøte ble krevd ny behandling av dispensasjonen. Dette 

initiativet førte fram til Bystyrets behandling 2. desember 2020 hvor spørsmålet om innbyggernes 

forslag til ny behandling av dispensasjonssaken kom til behandling. Dette er for øvrig første gang 

bystyret behandler dispensasjonsspørsmålet om det skal tillates vindkraftanlegg i Lillesand kommune. 

Bystyret kom da fram til at de skulle ha en juridisk utredning av 1. gyldighet/ny behandling av 

dispensasjonsspørsmålet, 2. om grunneiernes og Motvind Norge hadde klagerett etter fvl § 31, og 3. om 

mulig erstatningsansvar for kommunen. I bystyrets møte den 10. februar 2021 gis grunneierne og 

Motvind Norge fristoppreisning for sin klage av 19. juni 2020, dvs. klagerett. (Det er denne klageretten, 

gitt av bystyret etter utredning, som Statsforvalteren mener grunneierne og Motvind Norge ikke har.) 

Den 7. april 2021 fatter bystyret vedtak med hjemmel i fvl. § 35 c hvor planutvalgets opprinnelige 

dispensasjonsvedtak av 16. juni 2019 kjennes ugyldig. Vedtaket av 7. april 2021 blir så påklaget av både 

Lillesand Vind og av Motvind Norge. Lillesand Vind påklager fordi de mener dispensasjonsvedtaket av 

2019 er gyldig, mens Motvind Norges begrunnelse for sin klage er at det er brukt feil hjemmel for 

opphevelsen av dispensasjonsvedtaket dvs. fvl § 35 c i stedet for fvl. § 33. Så kommer vi til det aktuelle 

vedtaket av 16. juni 2021 hvor Bystyret gir Motvind Norge medhold i påstanden om feil hjemmel, og 

med det opphever sitt vedtak av 7. april 2021. I tillegg oppheves og endres dispensasjonstillatelsen til 

avslag.  

Vedtaket av 16. juni 2021, som opphever dispensasjonsvedtaket, blir så påklaget av Lillesand Vind. 

Begrunnelsen er 1. at hverken Motvind Norge eller grunneierne har klagerett fordi de mener vi ikke 

oppfyller vilkårene i fvl § 31, og 2. at innholdet i klagen ikke tilfører noe nytt, og at derfor kan ikke 

planutvalgets vedtak av 2019 oppheves.   

Statsforvalteren gir så den 1. desember 2021 Lillesand Vind medhold i klagen om at Motvind Norge og 

grunneierne ikke har klagerett og opphever bystyrets vedtak den 16.06.2021. Dermed står planutvalgets 

dispensasjonstillatelse den 25.06.2019 fortsatt som gyldig.  

 


