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Marin Energi Testsenter AS - Søknad om utvidelse av demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner - unntak fra åpning av areal
Innledning
Olje- og energidepartementet viser til henvendelse fra Marin Energi Testsenter AS
(Metcentre) av 18. januar 2021 hvor de ber om tillatelse til å utvide demonstrasjonsanlegget
med inntil fire nye vindturbiner. Testfeltet er lokalisert utenfor grunnlinjen ved Karmøy. I
denne forbindelse søkes det i første omgang om unntak fra regelen om åpning av areal for
utvidelse av feltet.
Bakgrunn
Olje- og energidepartementet gav 10. september 2013 Metcentre tillatelse til å bygge og
drive et test- og demonstrasjonsanlegg for flytende offshore vindturbiner med tilhørende
nettilknytning, utenfor grunnlinja ved Karmøy, jf. havenergilova § 3-1. Samlet installert effekt
var på inntil 10 MW. Det foreligger i dag to konsesjoner for til sammen inntil tre turbiner i det
aktuelle området. Fristen for å realisere anlegget etter gjeldende konsesjoner, er 1. oktober
2022.
Departementets vurdering
Metcentre ønsker å utvide demonstrasjonsanlegget med inntil fire nye vindturbiner. Det er
videre planlagt en ny 66 kV sjøkabel parallelt med eksisterende kabel. Det er opplyst at
tilknytningspunktet til den nye kabelen blir transformatorstasjonen i Skudeneshavn.
Det planlegges etablert én turbin (Flagship) innen utgangen av 2022, som gjør at
konsesjonæren går utover rammene i gjeldende konsesjon. Hywind (2,3 MW) er dekket av
konsesjonen, mens Tetraspar (3,6 MW) og Flagship (i størrelsesorden 9,5 MW) gjør at
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konsesjonæren overskrider grensen på 10 MW i den siste konsesjonen. Det er opplyst at de
enkelte enheter som skal testes, vil være utplassert i tre til fem år.
Havenergilova § 2-2 fastslår at områder til havs må åpnes før det kan tildeles konsesjon. I
særlige tilfeller kan imidlertid departementet gi unntak fra denne bestemmelsen, jf. § 2-2
fjerde ledd. Departementet viser til merknadene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.107 (20082009) der det heter at "Slike særskilde tilfelle kan tenkjast å vere etablering av ulike former
for testprosjekt som enkeltståande innretningar med avgrensa levetid, eller der mindre
anlegg for fornybar energiproduksjon kan tenkjast knytt opp mot forsyning av petroleumsanlegg."
Etter departementets syn er utvidelsen av demonstrasjonsanlegget med flytende turbinteknologi et slikt særskilt tilfelle, som gir grunnlag for unntak fra reglene i havenergilova § 2-2
om åpning av areal. Konsesjonssøknaden kan derfor behandles direkte etter havenergilova
kapittel 3.
Videre behandling av utvidelsen av vindkraftverket skjer derfor i medhold av havenergilova
kap. 3 og etter energiloven for den delen av kabelanlegget, som gjelder de indre farvann.
Myndigheten etter havenergilova § 3-1 ligger til Olje- og energidepartementet.
Departementet mener disse sakene bør behandles samlet, og delegerer til Norges vassdragog energidirektorat (NVE) å fatte vedtak etter havenergilova i denne saken.
Konklusjon
Departementet gir unntak fra reglene om åpning av areal etter havenergilova § 2-2 første ledd,
slik at det kan søkes om utvidelse av demonstrasjonsanlegget og søknaden kan
konsesjonsbehandles uten forutgående åpning av arealet, jf. havenergilova § 2-2, fjerde ledd.
Videre behandling av konsesjonssøknader håndteres av NVE som gis myndighet til å fatte
vedtak etter havenergilova § 3-1 for konsesjonssøknader omfattet av unntaket fra åpning av
areal behandlet i dette brevet.
Dette er prosessledende beslutninger som ikke kan påklages
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