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Sammendrag 

Lillesand Vind AS og ASKO Fornybar AS søkte den 28.april 2021 om utsatt frist for 
idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2022. Da det ikke kan sies at 
konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, og at disse arbeidene ble påbegynt før 
dispensasjon og nødvendige tillatelser for oppgradering av transportvei var innhentet, ber vi NVE om 
å avslå søknaden om utsatt frist for idriftsettelse. 
 

Bakgrunn for vårt innspill 

Utbygger viser til en rekke hendelser som har bidratt til at vindkraftverket ikke kan bli ferdig innen 
den allerede utsatte frist for idriftsettelse 31.12.21. I innledningen viser de også til at har blitt 
forhindret fra å fortsette anleggsarbeider som var igangsatt for å ivareta fremdriften i prosjektet. Det 
kommer ikke frem i denne søknaden hva slags anleggsarbeider som er igangsatt. Utbygger viser 
videre til Prop. 1 S (2020-2021) s.27-28 og mener at de kvalifiserer til en ytterligere utsettelse av 
fristen da prosjektet er blitt utsatt for aktive handlinger fra Lillesand kommune som har til formål å 
hindre realisering av prosjektet. 
 
NVE skriver i brev  av 27. november 2019: ”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.” Etter en egen befaring i planområdet 18.mai 2021, 
kan vi ikke se at byggearbeidene har kommet særlig langt. Det er felt en del tømmer, det aller meste 
langs en eksisterende skogsvei, og da på det som må kalles hogstmoden skog. Det er ikke påbegynt 
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noen arbeider for å forsterke veier eller gravearbeider. Figur 1-5 er fotografier tatt på befaringen 
18.mai 2021. 
 

 
Figur 1: Utsikt fra Nordbønuten mot Nordbø (gnr.22/bnr.1) 18.mai 2021, posisjon 58,27037, 8,27537. 

Nordbø ligger ca midt i bildet. Foto: Camilla Moseid. 
 

 
Figur 2: Fra Nordbø mot nordøst 18.mai 2021, posisjon 58,26754, 8,27029. Foto: Camilla Moseid. 
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Figur 3: Fra Nordbø mot nordøst 18.mai 2021, posisjon 58,26879, 8,26896. Foto: Camilla Moseid. 

 
 

 
Figur 4: Fra Nordbø mot nordøst 18.mai 2021, posisjon 58,26709, 8,26991. Foto: Camilla Moseid. 
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Figur 5: Mot Nordbø fra nordøst 18.mai 2021, posisjon 58,26709, 8,26991. Foto: Camilla Moseid. 

 
 
Hogstarbeidet i konsesjonsområdet er påbegynt før konsesjonær har fått dispensasjon og nødvendige 
tillatelser for oppgradering av nødvendig transportvei fra Lillesand kommune. Hogsten er utført på 
stort sett hogstmoden skog og det er ikke gjort andre byggearbeider som kunne sees på befaringen. 
Vi mener derfor at dette ikke kan ligge til grunn for en ytterligere utsettelse av fristen for 
idriftsettelse.   
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