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Oversendelse av anmodning om omgjøring av vedtak til Kommunal og 
distriktsdepartementet, samt påvisning av feil faktum i OED vedtak om 
utsatt frist for idriftsettelse.  
Vedlagt følger kopi av vår anmodning til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om 

omgjøring av vedtak truffet av Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren avviste nylig vår 

klage etter fvl. § 31 på planutvalget i Lillesand sitt vedtak den 25.06.2019, om å gi 

dispensasjon til etablering av Lillesand vindkraftverk. Vi mener Statsforvalteren har kommet i 

skade for å frata oss vår rett etter fvl. § 28 tredje ledd til å få prøvet avvisning av klage. Har vi 

rett er vi fratatt vår grunnleggende rett til to-instans prøving av forvaltningsvedtak. I vår 

anmodning har vi for øvrig også påvist det vi mener er alvorlige saksbehandlingsfeil etter fvl. 

§ 31 og som innebærer ugyldighet.   

Olje- og energidepartementet (OED) gav 20. desember 2021 Lillesand Vind AS medhold i 

klage og innrømmet utsatt frist for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk til 31.12.2022. 

Klagen var rettet mot NVE sitt avslagsvedtak den 28. juni 2021.  

NVE innvilget den 18.02.2020 utsatt frist for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk fra 

31.12.2020 til 31.12.2021. Søknaden ble innvilget med begrunnelse i avslutning av 

elsertifikatmarkedet den 31.12.2021 og administrativ praksis hos NVE. ASKO Fornybar 

overtok konsesjonen i mai 2019 og har til nå fått to fristutsettelser på en konsesjon som ble 

innvilget i 2015.  

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

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

Det vedtak OED her viser til er Statsforvalteren i Agder sin opphevelse av bystyrets 

dispensasjonsavslag til Lillesand Vind AS med hjemmel i fvl. § 33. Statsforvalteren traff  

vedtak i klagesaken den 1. desember 2021. Dette er det vedtaket vi nå har anmodet KDD om 

å omgjøre grunnet brudd på vår lovfestede rett til kontradiksjon. Bystyret kom førøvrig 
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uavhengig av vår klage den 07.04.2021 frem til at planutvalgets dispensasjonsvedtak den 

25.06.2019 led av alvorlige saksbehandlingsfeil som innebærer ugyldighet etter fvl. § 35 c.  

Brudd på borgernes rett til kontradiksjon er brudd på EMK som ble inntatt som norsk lov i 

1999. Etterkommer departementet vår anmodning vil situasjonen være at det er 

Statsforvalteren i Agder som har utøvd uhjemlet myndighetsutøvelse. OED vil i så fall ha lagt 

feil faktum til grunn for sitt vedtak om å innrømme Lillesand Vind fristutsettelse.   

Vedtaket om fristutsettelse bygger på feil faktum   
Departementets vedtak om fristutsettelse bygger uavhengig av spørsmålet om gyldighet av 

dispensasjonstillatelsen fra 25.06.2019, på feil faktum.  

Lillesand Vind AS har ikke på noe tidspunkt i prosessen disponert de arealer vindkraftverket 

krever for å kunne iverksette anleggsarbeid. Lillesand Vind sin klage på 

dispensasjonsavslaget til utbedring og oppgradering av Nordbøveien ble endelig avgjort av 

Statsforvalteren i Agder den 30.12.2021. Bystyrets avslag ble opprettholdt.  

Det er derfor med undring vi registrerer Statsråd Marte Mjøs Persen sitt svar på spørsmål fra 

stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (Dokument nr. 15:769 (2021-2022)). Statsråden uttaler at 

Lillesand Vind hadde startet anleggsarbeid med sikte på realisering av vindkraftverket 

innenfor gjeldende frist, men ble stanset av kommunens beslutning om utsatt iverksettelse. 

Vindkraftverket manglet på tidspunktet for iverksettelse av anleggsarbeidet i form av  

klareringshogst de tillatelser tiltaket krever for lovlig å kunne realiseres. Det fremstår som 

om statsråden i sitt svar til Fiskaa den 11. januar 2022 ikke var gjort kjent med at Lillesand 

Vind ikke hadde vunnet frem med sin klage på dispensasjonsavslaget. Statsforvalterens 

vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

Lillesand bystyre skal se til at plan- og bygningsloven følges i Lillesand, jf. pbl § 3-3. 

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven, jf. § 32-1.  Vinkrafttiltaket ble iverksatt i strid med lovens bestemmelser 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Denne motstriden gjelder også hvis tiltaket er 

unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6 (konsesjonsgitt vindkraft). Tiltaket manglet 

tilgang til de arealer tiltaket krever for å kunne iverksettes, jf. pbl § 1-6 og § 20-2.  

Dette var også tilfellet på tidspunkt for OED sitt vedtak om å gi utsatt frist for idriftsettelse av 

vindkraftverket. Når departementet legger til grunn at anleggsarbeidet var lovlig igangsatt 

legger departementet derfor til grunn feil faktum. Riktig faktum er at klareringshogst var 

iverksatt mens tiltaket fortsatt var i strid med kommuneplanens arealdel. Tiltaket manglet 

lovlig atkomst.  

Lillesand bystyret fulgte sin plikt etter loven (pbl § 32-1) til å stanse utbyggers overtredelse 

av plan- og bygningsloven når bystyret 10. februar 2021 vedtok utsatt iverksetting etter fvl. § 

42. Bystyret måtte alternativt ha iverksatt pliktig ulovlighetsoppfølgning etter pbl § 32-1.  

OED anvender overtredelsen som begrunnelse for å innrømme utbygger utsatt frist for 

idriftsettelse.  



 

3 
 

Søknadsplikten påhviler utbygger. Utbygger er å laste for at tiltaket ble iverksatt uten å ha 

innhentet de tillatelser tiltaket krever. 

OED unnlot å følge Stortingets oversendelsesvedtak og å respektere 
lokaldemokratiet. 
NVE varslet 27. november 2019 alle vindkraftutbyggere om innstramming av tidligere praksis 

med å gi forlengelse av idriftsettelsesfristen ut over 2021. NVE begrunnet innstrammingen 

med å henvise til Stortingsmelding 25 (2015-2016) Kraft til endring – hvor det er vist til at 

urealiserte konsesjoner båndlegger areal og opprettholder lokale konflikter mens endrede 

forhold og ny kunnskap kan tilsi ny utredning og konsesjonsbehandling.  

NVE uttaler, sitat: «Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke 

prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med 

utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført. I særlige tilfeller hvor 

konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) 

hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.» 

Stortingets klare forutsetning har siden 2016 vært at det ikke skal gis utsatt frist for 

idriftsettelse ut over 31.12.2021. OED viser på sin side til formuleringen i Innstillingen (Innst. 

9 S (2020-2021)) hvor et flertall i Energi- og miljøkomiteen uttalte: «Dette flertallet støtter 

regjeringens vurdering av forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette flertallets intensjon å 

stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av vertskommunen, og der forsinkelsen skyldes 

forhold utenfor konsesjonærens kontroll.» 

 

Bystyret i Lillesand har siden 2. desember 2020 konsekvent avvist etablering av Lillesand 

vindkraftverk. Dette var godt kjent for utbygger når hogst ble iverksatt i konsesjonsområdet. 

Ved høring av søknaden uttalte bystyret seg mot å gi utsatt frist. Det samme gjorde 

Fylkesutvalget i Agder. Dermed var det i denne saken ikke en situasjon hvor 

vindkraftanlegget var sterkt ønsket av vertskommunen eller fylkeskommunen. Dette fremgår 

ikke som vurdert i OED sin saksutredning.   

Det forelå i denne saken ikke «særlige tilfelle hvor konsesjonær har kommet langt i 

byggearbeidene». Tvert i mot forelå det et tilfellet hvor anleggsarbeid i form av 

forberedende hogst var iverksatt uten de tillatelser tiltaket krever.  

Det var videre en situasjon hvor forsinkelsen ensidig var å lase utbygger, som allerede ved 

overtakelse av konsesjonen i 2019, skal forutsettes å ha være klar over at vindkraftverket 

manglet nødvendige tillatelser. Lillesand Vind AS må forutsettes å være kjent med risiko 

knyttet til at tiltaket manglet nødvendige tillatelser. Det var på det tidspunkt godt kjent at 

konsekvensutredningen som lå til grunn for prosjektet var svært mangelfull og at prosjektet 

møtte kraftig motstand i befolkningen. De forhold parter har anført som ugyldighetsgrunn 

for dispensasjonstillatelsen er i det alt vesentlige utbygger å laste. Utbygger bærer videre det 

fulle ansvaret for iverksettelse av klareringshogst uten å ha innhentet nødvendige tillatelser.   
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OED har så langt vi kan se lagt feil faktum til grunn for sitt vedtak og statsråden har kommet i 

skade for å feilinformere stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa i sitt tilsvar. 

Vi avventer nå svar på vår anmodning fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Har vi rett i 

at vår kontradiksjonsrett ble brutt av Statsforvalteren i Agder vil vi allerede nå varsle 

anmodning til Kongen i Statsråd om å oppheve avgjørelsen om å gi klagen fra Lillesand Vind 

AS medhold og innrømme fristutsettelse til 31.12.2022.   

Etter vårt syn føyer saken om Lillesand Vind AS seg inn i rekken av påviste og alvorlige 

forvaltningsfeil knyttet til lovforvaltningen av vind-industri. Unnlatelse av å ta påvisningene 

på alvor vil svekke tilliten til vår energiforvaltning ytterligere.     

 

Med hilsen  

Motvind Norge  

Sign:  Eivind Salen (leder)    Sign: Stein Malkenes(daglig leder) 

 

Sign: Eivind Mauland (saksbehandler)   

 

Vedlegg: 

Anmodningsbrev  til KDD 

Vedlegg til anmodningen 

 

Kopi med vedlegg: 

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

 

Kopi uten vedlegg: 

Lillesand kommune postmottak@lillesand.kommune.no  

Birkenes kommune (postmottak@birkenes.kommune.no)  

Statsforvalteren i Agder sfagpost@statsforvalteren.no  

Agder Fylkeskommune postmottak@agderfk.no 

Kommunal og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no  

La Naturen Leve post@lanaturenleve.no  

Naturvernforbundet i Agder v/ Peder Johan Pedersen pederjob@online.no  

FNF-Agder v/ Camilla Moseid camilla.moseid@FNF-nett.no  

NJFF AUST-AGDER austagder@njff.no  

mailto:postmottak@lillesand.kommune.no
mailto:postmottak@birkenes.kommune.no
mailto:sfagpost@statsforvalteren.no
mailto:postmottak@agderfk.no
mailto:postmottak@kmd.dep.no
mailto:post@lanaturenleve.no
mailto:pederjob@online.no
mailto:camilla.moseid@FNF-nett.no
mailto:austagder@njff.no


 

5 
 

Norges Miljøvernforbund nmf@nmf.no  

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Aust-Agder leder@agderfugl.net 

Lillesand turistforening paul_erling_lia@hotmail.com  

Lillesands-posten redaksjonen@lp.no  

NRK Sørlandet sorlandet@nrk.no  

Fædrelandsvennen tips@fvn.no  

Birkenes Avis post@bavisa.no  

Lillesand Vind AS sikker.invest@gmail.com  
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