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Marin Energi Testsenter AS - Orientering om besluttet prosess for
behandling av søknad om utvidelse av demonstrasjonsanlegg med
tilhørende nettilknytning
Sammendrag
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om konsesjon for utvidelse av
eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende havvind med tilhørende nettilknytning fra Marin
Energi Testsenter (METCentre). Vi har i dag besluttet å behandle søknaden i to trinn. Dette er en
prosessledende beslutning som ikke kan påklages.
Bakgrunn
NVE viser til e-post av 10.6.2021 med oversendelse av søknad om konsesjon for utvidelse av
eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende havvind med tilhørende nettilknytning fra METCentre.
Vi viser også til vedlagte brev fra Olje- og energidepartementet datert 26.5.2021, der NVE gis
myndighet til å fatte vedtak etter havenergilova for utvidelsen av demonstrasjonsanlegget, slik at
behandlingen av demonstrasjonsanlegget og nettilknytningen kan samordnes.
NVEs vurdering
NVE viser til at havenergilova § 4-1 første ledd og havenergilovforskrifta § 3 krever at det skal
utarbeides melding med forslag til utredningsprogram før oppstart av konsekvensutredninger for alle
anlegg. Det er ikke hjemmel i verken loven eller forskriften til å gjøre unntak fra kravet for visse anlegg.
Ettersom det i denne saken søkes om en utvidelse av et tidligere konsesjonsgitt offshore
demonstrasjonsanlegg, mener NVE imidlertid at hovedformålet med meldingsfasen langt på vei kan
oppnås gjennom en litt annen tilnærming for dette prosjektet. Hovedformålet med meldingsfasen er å
fastsette et konsekvensutredningsprogram basert på innspill etter en høring. Utredningsprogrammet skal
forbedre konsekvensutredningens kvalitet gjennom å utgjøre grunnlaget for den utredningen søker skal
gjennomføre av prosjektets konsekvenser.
Etter NVEs syn kan dette formålet langt på vei oppnås ved følgende alternative fremgangsmåte i denne
saken:
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2



NVE sender den foreliggende søknaden med konsekvensutredning på høring for å få innspill på
om tiltaket er tilstrekkelig utredet.



Basert på søknaden, utredningene, innkomne høringsinnspill og egen fagkunnskap, vil NVE
deretter vurdere om utredningene er tilstrekkelige, og ev. fastsette et utredningsprogram med
krav om tilleggsutredninger.



Deretter vil NVE gjennomføre en ny høring der vi ber om innspill til selve konsesjonsspørsmålet, før vi tar stilling til om konsesjonssøknaden kan innvilges eller må avslås.

Gjennom en slik prosess overholdes også havenergilovforskriftas krav om at det skal gjennomføres to
høringer som en del av konsesjonsprosessen (jf. også havenergilovforskrifta § 7 fjerde ledd).
Et formål med meldingsfasen er imidlertid også å gi konsesjonsmyndigheten og allmennheten et "varsel"
om det planlagte tiltaket tidlig i prosessen, ref. definisjonen av "melding" i havenergilovforskrifta § 2
bokstav c. Slik legges det til rette for offentlig deltakelse på et tidlig stadium i prosessen. Siden det i
denne saken søkes om å utvide et tidligere konsesjonsgitt demonstrasjonsanlegg, mener NVE imidlertid
at meldingsfasens varslingsfunksjon blir mindre viktig i denne saken. Konsesjonsmyndigheten og
allmennheten kjenner allerede til deler av prosjektet som følge av den forrige konsesjonsbehandlingen.
Konklusjon
NVE mener at prosessen som er skissert over er den mest hensiktsmessige i denne konkrete saken, gitt
de faktiske forholdene. NVE har derfor i dag besluttet å behandle den omsøkte utvidelsen av METcentre
slik det er beskrevet i kulepunktene over.
Dette er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.
Informasjon til METCentre
Med henvisning til beslutningen ovenfor, ber vi dere om å sende seks papireksemplarer av
konsesjonssøknaden med utredninger til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091,
Majorstuen, 0301 OSLO. Når vi har mottatt disse, vil vi komme tilbake til dere med mer informasjon
om gjennomføringen av den første høringen.
NVE har ikke kvalitetssikret detaljene i søknaden i denne omgang. Vi har imidlertid merket oss
følgende, som vi ber dere rette opp før dere sender inn papirkopier av søknaden:


Vi kan ikke se at lengdene på omsøkt 66 kV jordkabel mellom Skudeneshavn
transformatorstasjon og Røyrvika samt 66 kV sjøkabel parallelt med eksisterende 22 kV
sjøkabel mellom Røyrvika og planområdet framgår tydelig av dokumentet.



Med henvisning til NVEs beslutning om saksbehandlingsprosess av i dag, må framdriftsplanen i
kap. 1.3 revideres. Informasjonen som gis i kap. 6.1 må også oppdateres.

Med hilsen
Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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