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Marin Energi Testsenter AS - Søknad om konsesjon for vertikalakset 
flytende vindturbin - Unntak fra reglene om åpning av areal 
 
Innledning   

Marin Energi Testsenter AS (Metcentre) søker om konsesjon til en vertikalakset flytende 
vindturbin på 1 MW for en periode på inntil 5 år. Anlegget planlegges etablert innenfor 
grunnlinjen i Bokn kommune. I denne forbindelse søkes det i første omgang om unntak fra 
regelen om åpning av areal, slik at prosjektet kan konsesjonsbehandles. 
 
Departementets vurdering  
Vindturbinen planlegges med overføring av kraft fram til nettet på 66 kV spenning, og vil 
derfor være konsesjonspliktig etter energiloven § 3-1, jf. energilovforskriften § 3-1. 
Havenergilova § 2-2 sier at områder til havs må åpnes av Kongen i statsråd før det kan 
tildeles konsesjon. Havenergilovforskriften § 1 annet ledd bestemmer at dette også skal 
gjelde innenfor grunnlinjen. Dette betyr at reglene om forutgående åpning av areal før 
konsesjonsbehandling, også gjelder for den planlagte vindturbinen.  
 
Departementet viser til at det ikke er åpnet areal for energiproduksjon til havs i området det 
nå ønskes å søkes konsesjon i, jf. havenergilova § 2-2 første ledd. 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 (2008-2009) 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."   
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Side 2 
 

Etter departementets syn er denne vertikalakset flytende vindturbinen et slikt særskilt tilfelle, 
som gir grunnlag for å gi unntak for reglene i havenergilova § 2-2 om åpning av areal. 
Vindturbinen som konsesjonsmyndighetene har fått utkast til konsesjonssøknad for, er et 
enkeltstående anlegg av begrenset størrelse og søknaden gjelder i første omgang en 
avgrenset varighet på 5 år.  
 
Ettersom det kun er reglene om åpning i havenergilova og fire øvrige kapitler, som kommer 
til anvendelse innenfor grunnlinjen, og ikke reglene i havenergilova kapittel 3 om 
konsesjoner, vil bestemmelsene om konsesjonsbehandling i energiloven gjelde for 
konsesjonspliktige anlegg innenfor grunnlinjen. Videre behandling av vindturbinen skjer 
derfor i medhold av energiloven med NVE som konsesjonsmyndighet.  
 
Konklusjon  
Departementet gir unntak fra reglene om åpning av areal etter havenergilova § 2-2 første 
ledd, slik at det kan søkes om tillatelse til en flytende vindturbin innenfor grunnlinjen i Bokn 
kommune og søknaden kan konsesjonsbehandles uten forutgående åpning av arealet, jf. 
havenergilova § 2-2, fjerde ledd. 
 
Dette er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.  
 
Med hilsen 
 
 
Tollef Taksdal (e.f.) 
underdirektør 
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