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Havsul 1 offshore vindkraftanlegg. Utsatt frist for fullforing og
forskyving av konsesjonsperioden
Bakgrunn/vurderingsgrunnlag

Vestavind Offshore AS har i brev av 3.2.2012 søkt om ny frist for idriftsettelse av Havsul offshore
vindkraftanlegg og tilsvarende en utvidelse av konsesjonsperioden.
Vestavind Offshore skriver at 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
og kostnadseffektive løsningene for Havsul. Dette kombinert med behov for avklaring av offentlige
rammevilkår med mer, har ført til at prosessen krever en del mer tid enn det som opprinnelig var
forutsatt, og selskapet søker derfor om utsettelse av frist for idriftsettelse 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 Vestavind Offshore søker om såpass romslige frister er at det i følge selskapet fortsatt er
uklart hvilke rammevilkår som vil gjelde for utbygging av offshore vind i Norge. Dersom disse
rammevilkårene skulle vise seg å være utilstrekkelige så vil Vestavind Offshore alternativt vurdere å 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.
Konklusjon

I medhold av lov av 29.6.1990 nr. 50 (energiloven) endrer NVE vilkårenes pkt 1. og 2 i konsesjon av
28.06.2008. De nye vilkårene er som følger:
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Konsesjonens varighet
Tillatelsen gjelder fra i dag og inntil 25 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover
1.1.2045.
Idriftsettelse av anlegget
Anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.1.2020.
Konsesjonæren plikter å sende melding til systemansvarlig straks anlegget er satt i drift eller ved
endringer i eksisterende anlegg i regional- og sentralnettet. Meldingen skal inneholde opplysninger
i henhold til gjeldende krav fra systemansvarlig.
Konsesjonær plikter innen 6 måneder etter at anlegget er satt i drift å oversende NVE
dokumentasjon for at anlegget er bygget i henhold til konsesjonen med fastsatte vilkår.
Begrunnelse
NVE konstaterer at det er krevende å etablere havbasert vindkraft i Norge. Dette gjelder både
teknologiske løsninger og når det gjelder rammevilkår. NVE konstaterer videre at Vestavind Offshore
AS har gjort omfattende arbeid knyttet til å utvikle teknologiske løsninger som kan benyttes under
norske forhold og samtidig jobbe for å finne løsninger som kan redusere kostnadene. NVE tar til
etterretning at et slikt arbeid er krevende og tar tid. En reduksjon av kostnadene ved å etablere havbasert
vindkraft har internasjonalt også vist seg å være en forutsetning for en storstilt vindkraftutbygging til
havs, slik blant annet EU har målsetning om.
NVE konstaterer også at rammebetingelsene knyttet til etablering av havbasert vindkraft i Norge til nå
ikke har vist seg å være tilstrekkelige for at investeringsbeslutninger kan fattes.
Med bakgrunn i ovenstående er det etter NVEs syn derfor fornuftig at frist for idriftsettelse utsettes med
en tilsvarende forskyving av konsesjonsperioden. Det er åpenbart at det er behov for lenger tid enn
fastsatt i opprinnelig konsesjon for å finne optimale løsninger for bygging og drift av Havsul offshore
vindkraftverk.
NVE finner det i dette tilfellet ubetenkelig å unnlate høring.
Klagefrist
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.
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