
OJUDICIA 

Olje- og energidepartementet 
Pb. 8148 Dep 
0033 OSLO 

postmottak@oed.dep.no 
Alesund, 12.10.2020 

Ansvarlig advokat: Anders Svin0 
Var ref.:2O-1O655 

VEDR0RENDE STORTINGETS VEDTAK AV 19.06.2020 OM GJENNOMGANG AV 
KONSESJONER FOR VINDKRAFT, SAMT KLAGEBEHANDLING PA UTVIDET FRIST FOR 
IDRIFTSETTELSE AV «HAVSUL I» - NVE-SAK 200704080-165

Undertegnede representerer interesseorganisasjonen Motvind NordVest ( «MNV» ). 

Det vises til ekspedisjon av 29.09.2020 fra NVE til departementet: «Oversendelse av klager pa vedtak 
om utsettelse av frist for idriftsettelse for Havsul I vindkraftverk». 

MNV er blant klagerne i saken, ref. klage datert 03.05.2020 fra MNV adressert til departementet. 

Klagen opprettholdes. 

Det vises ogsa til vedlaqte h0ringsuttalelse datert 04.09.2019 fra MNV til NVE, med innhold som 
fastholdes. 

MNV slutter seg til 0vrige klager i saken, herunder blant annet fra Norges Fiskarlag, Fiskebat og Norges 
Naturvernforbund. 

Anf0rslene fra MNV vii bli utdypet i senere skriv, og forel0pig bemerkes: 

1. Stortingets vedtak av 19.06.2020

Den 19.06.2020 vedtok Stortinget enstemmig f0lgende vedtak om vindkraft: 

1. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har
fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller
mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse
vedtaket.

2. Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse
utover 31.12.2021 for vindkraftverk pa land som i dag har gyldig konsesjon.

3. Stortinget ber regjeringen avsta fra a ta nye konsesjonss(l)knader for vindkraft til behandling
f(l)r Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i
konsesjonsbehandlingen for vindkraft pa land.

Det vises til stortingsvedtakets pkt. 2 ovenfor. 

NVE legger til grunn (oversendelsesbrevet side 6, pkt. 3.4) at stortingsvedtaket av 19.06.2020 «knytter 
seg til vindkraftverk pa land og at Havsul 1 derfor ikke omfattes av vedtaket». 
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