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NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO
Att: Arne Olsen

Vår dato.: 2011-02-03

Deres ref.: NVE 200704080-37

SAK: SØKNAD OM UTSETTELSEAV OPPSTART OG TILSVARENDE FORSKYVNING AV
KONSESJONSPERIODENFOR HAVSUL OFFSHOREVINDKRAFTANLEGG.
Bakgrunn
I medhold av lov 29.06.1990 nr. 50 (energiloven)

og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet

(OED) 14.12.2001, ga Norges vassdrags- og energidirektorat
bygge og drive et offshore vindkraftverk

24.06.2008

Havsul I AS tillatelse til å

med total installert effekt på 350 MW i Sandøy og Aukra

kommune i Møre og Romsdal.
Vedtaket ble påklaget, og etter klagebehandling

i OED, konkluderte

OED 10.09.2009 med følgende:

4. Konklusjon
Departementet
nettilknytning

finner etter en helhetsvurdering

at fordelene ved Havsul I med tilhørende

er større enn skader og ulemper.

Klagene på konsesjon til vindkraftanlegget

tas ikke til følge. NVEs vedtak av 24. juni 2008

opprettholdes.
Klagene på kraftledningen

over Gossen i Aukra kommune tas til følge. Ledningen kables i

bakken som omsøkt alternativt.
rundt nettilknytningen
Departementets

Endelig ilandføringspunkt,

kablingstrase og andre detaljer

godkjennes av NVE som ledd i detaljplanleggingen.

vedtak i klagesaken kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven

§ 28 tredje ledd

første punktum.
Konsesjonens varighet, frist for idriftsettelse.
I henhold til konsesjonsvedtaket

fra NVE gjelder tillatelsen

inntil 25 år fra det tidspunkt anlegget

settes i drift, dog ikke utover 1.6.2038, og anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.6.2013.

Søknad om utsettelse av frist for idriftsettelse og tilsvarende forskyvning av konsesjonsperioden.
På grunn av den rivende teknologiske

utviklingen som har vært på området har det vært nødvendig å

bruke en god del tid på evaluering og valg av de mest fremtidsrettede
løsningene for Havsul. Dette kombinert

og kostnadseffektive

med behov for avklaring av offentlige

har ført til at prosessen krever en del mer tid enn det som opprinnelig
derfor om utsettelse av frist for idriftsettelse

rammevilkår

var forutsatt,

med mer,

og vi søker

og tilsvarende forskyvning av konsesjonsperioden

som

følger:
Ny frist for fullføring og idriftsettelse

av anlegget: 01.01.2020

Ny varighet for tillatelsens gyldighet: 25 år fra det tidspunkt

anlegget settes i drift,

dog ikke utover 01.01.2045
Årsaken til at vi søker om såpass romslige frister er at det fortsatt er uklart hvilke rammevilkår
gjelde for utbygging av offshore vind i Norge. Dersom disse rammevilkårene
utilstrekkelige

så vil man alternativt

skulle vise seg å være

kunne se på en realisering av prosjektet gjennom fleksible

mekanismer under EU's fornybardirektiv,

men dette vil være en krevende prosess som vil kunne ta

flere år.

Med vennlig hilsen,
Havsul I AS

Svein Ove Bjørnestad
Administrerende

som vil

Direktør

-

