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Skorveheia vindkraftverk - klager på avslag på søknad om utsatt frist for
idriftsettelse av
1. Innledning
Norsk Vind Skorveheia AS (NVS) fikk konsesjon til Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord,
ved NVEs vedtak av 12. desember 2013. Konsesjonen ble etter klage stadfestet ved
departementets vedtak av 30. april 2015.
Konsesjonen hadde opprinnelig vilkår om idriftsettelse innen 31. desember 2020. Ved
NVEs godkjenning av detaljplan og MTA av 15. juni 2020 ble søknad om utsatt frist til
31. desember 2021 innvilget.
NVS søkte 22. desember 2020 om ytterligere ett års utsatt frist, til 31. desember 2022. NVE
avslo denne søknaden ved vedtak av 17. mars 2021.
2. Klage
Norsk Vind har påklaget NVEs avslag. Selskapet viser til at det er forhold utenfor deres
kontroll som har medført utsettelser. Det pekes blant annet på lang saksbehandlingstid i
statlige og kommunale prosesser. NVS mener sakskomplekset Skorveheia vindkraftverk må
vurderes samlet og at en samlet vurdering tilsier utsatt frist.
3. Departementets merknader
I anleggskonsesjoner settes det vilkår med tidsfrist for når vindkraftverket må være ferdig
bygget og satt i drift. I anleggskonsesjonen til Skorveheia vindkraftverk heter det at
"konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for […] idriftsettelse". Endringsadgangen
følger dermed av vedtaket selv.
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I tillegg er det adgang etter energiloven § 10-4 å endre vilkår i konsesjoner. Energiloven
§ 10-4 annet ledd lyder:
"Endringer i vilkårene kan også foretas etter søknad fra konsesjonæren. Bestemmelsene
i § 2-1 får anvendelse så langt de passer."
Både selve anleggskonsesjonen og energiloven § 10-4 annet ledd gir adgang til å innvilge en
søknad om fristutsettelse. Det må samtidig være klart at ingen har et rettskrav på å få
fristforlengelse, og om en slik søknad skal innvilges må bero på forvaltningens og dermed
konsesjonsmyndighetenes alminnelige skjønn. Dersom søknaden om fristutsettelse ikke
innvilges, vil den gjeldende fristen i konsesjonen, 31. desember 2021, bli stående.
Departementet viser videre til Stortingets anmodningsvedtak nr. 799 av 19. juni 2020:
"Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for
idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon"
Olje- og energidepartementet redegjorde i budsjettproposisjonen, Prop. 1 S (2020-2021) for
forståelsen av anmodningsvedtaket. Stortinget sluttet seg til departementets vurdering, jf.
Innst. 9 S (2020-2021). Søknader om endring av vilkårene for konsesjoner etter energiloven
avgjøres etter en konkret vurdering i den enkelte sak. Stortingets anmodningsvedtak med
etterfølgende presiseringer, er utgangspunktet for det forvaltningsskjønnet loven angir.
Skorveheia vindkraftverk mangler avklaring mot gjeldende kommunal arealplan.
Departementet avviste 29. september 2020 å gi konsesjonen til Skorveheia vindkraftverk
virkning som statlig arealplan. Departementet viser for øvrig til de vurderinger om bruk av
statlig arealplan og forholdet til kommunal planbehandling, som følger av departementets
brev av 26. november 2020. Vindkraftverk kan ikke bygges i strid med gjeldende kommunale
planer, og departementet er ikke kjent med at det er snarlige utsikter til endringer av
planstatusen i området. Det foreligger etter departementets vurdering derfor ingen utsikter til
at vindkraftverket faktisk kan realiseres. Departementet viser for øvrig til at Flekkefjord
kommune ved høring av søknaden om utsatt frist, var negativ til at fristen ble forlenget.
Departementet viser for øvrig til at det er søkt om og innvilget utsatt frist for idriftsettelse av
Skorveheia vindkraftverk tidligere. Departementet finner etter en helhetsvurdering at det ikke
er grunnlag for ytterligere fristutsettelser for Skorveheia vindkraftverk. Et avslag på søknad
om fristutsettelse utover 31. desember 2021 er for øvrig i tråd med Stortingets anmodningsvedtak.
Olje- og energidepartementet viser for øvrig til at det ved NVEs brev av 23. september 2020
fikk oversendt klager på tre vedtak av 15. juni 2020 gjeldende Skorveheia vindkraftverk, hhv
konsesjonsendringer, MTA og detaljplan og samtykke til ekspropriasjon for nettilknytningen.
Avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse, innebærer at gjeldende frist løp ut 31.
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desember 2021. Departementet finner derfor at det ikke er grunnlag for å realitetsbehandle
klagene på vedtakene av 15. juni 2020.
4. Konklusjon
Klagen tas ikke til følge. NVEs vedtak av 17. mars 2021 med avslag på søknad om utsatt
frist for idriftsettelse, stadfestes.
Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd,
første punktum.
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