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Redegjørelse om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak for 
Vardafjellet vindkraftverk 
Olje- og energidepartementet stadfestet konsesjonen for Vardafjellet vindkraftverk i 2017. 
Miljø-, transport- og anleggsplan og detaljplan ble godkjent av departementet i 2018. 
Omsøkte endringer i detaljplanen ble godkjent av departementet i 2019 og i vedtak 1.juli 
2020.  
 
Stortinget fattet 19. juni 2020 følgende anmodningsvedtak:  
 
"Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har 
fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller 
mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse 
vedtaket."  
 
Sandnes kommune anmodet i oktober 2019 om omgjøring av vedtakene om konsesjon for 
Vardafjellet vindkraftverk. Etter behandling av kommunens anmodning kom departementet i 
brev av 1. juli 2020 til at det ikke var grunnlag for omgjøring av vedtakene i saken.  
 
Behandlingen av kommunens anmodning om omgjøring omfattet en gjennomgang og 
undersøkelse knyttet til de forskjellige stadier i behandlingsprosessen i forbindelse med de 
vedtak som var fattet av konsesjonsmyndighetene for Vardafjellet vindkraftverk. 
 
Departementets behandling av kommunens anmodning var rettet mot de feil og mangler som 
kunne vært av en slik art at det ville vært rettslig adgang etter forvaltningsloven og 
alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre de vedtakene som 
konsesjonsmyndighetene hadde fattet om Vardafjellet vindkraftverk. 
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Side 2 
 

Departementet konkluderte i brevet av 1. juli med at:  
 
"Det er departementets oppfatning at behandlingen av saken har fulgt energilovgivningen og 
forvaltningslovens krav. Departementet kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller 
andre feil eller mangler ved vedtakene som gir grunnlag for ugyldighet." 
 
Departementet anser på dette grunnlag at Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp når det 
gjelder Vardafjellet vindkraftverk.  
 
Med hilsen 
 
 
P. H. Høisveen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Trond Ulven Ingvaldsen 
avdelingsdirektør 
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