
OJUDICIA 

Olje- og energidepartementet 
Pb. 8148 Dep 
0033 OSLO 

postmottak@oed. dep. no 
Alesund, 10.12.2020 

Ansvarlig advokat: Anders Svin0 
Var ref.:20-10655 
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AV KONSESJONER FOR VINDKRAFT 

1. lnnledning og sammenfatning

Det vises til brev av 12.10.2020 herfra pa vegne av Motvind NordVest («MNV») vedr0rende «Havsul I»; 
vindkraftprosjekt planlagt i gyteomrader for fisk pa M0rekysten. 

Som der bebudet vii klageanf0rslene pa vegne av MNV bli utdypet i senere skriv. 

Sammenfattet, med henvisning til nedenstaende, sammenholdt med brevet av 12.10.2020 herfra og 
klagen av 03.05.2020 fra MNV, anf0res at: 

lnnvilge/se av sflJknaden om ytterligere utsatt frist for idriftsettelse av «Havsu/ I» vii vaere i strid 
bade med norsk lov og E(l)S-retten, og resultatet av klagebehandlingen ma bli at konsesjonen 
trekkes tilbake. 

2. Konsesjomerens erkjente brudd pa vilkarene for konsesjonen

Det kan legges til grunn som sikkert faktum at konsesjonaaren ikke har oppfylt de krav NVE har stilt til 
Milj0oppf0lgingsprogram for konsesjonen om innvirkning pa det marine milj0, herunder fiskebestanders 
gytevandring og gytefelt. 

Det vises til ovennevnte brev av 12.10.2020, pkt. 7 pa side 6, med videre henvisning til klagen av 
03.05.2020 fra MNV, dens side 3, 0verst. 

Dette er ogsa erkjent av konsesjonaaren. 

Det vises til vedlegg 1: Rapport benevnt «Assessing impact from wind farms at subtida/, exposet 
marine areas", pkt. 2.5 "Fish community", side 11, se saarlig deler av teksten markert med gult. 1

Her fremgar at konsesjonaaren, av 0konomiske hensyn, har valgt a ikke foreta naarmere 
milj0unders0kelser, som angitt, knyttet til «pelagic species» (sild, makrell, lodde og kolmule). 

1 Rapporten er vedlegg til endelig SAM Rapport nr. 17- 2013, "Slutrapport fran baslinjestudien av fisk och siil vid
Havsul 1- 2011-2012"vfThomas Dahlgren, datert Bergen 27.05.2013, utarbeidet pa oppdrag fra konsesjonceren. 
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« ... dersom utredningene ikke tilfredsstiller de kravene E0S-retten setter, kan norske myndigheter gj0re 
lite an net enn a suspendere virkningene av konsesjonen til E0S-konforme konsekvensutredninger er 
foretatt, el/er trekke konsesjonen tilbakeJ>. 

Gitt ogsa at Havsul 1-konsesjonen har den fundamentale svakhet at den er gitt pa grunnlag av 
energiloven og ikke et regelverk ment a regulere slike utbygginger i sj0, og Havforskningsinstituttet har 
kommet med en gjentatt klar frarading om a tillate slike utbygginger i gyteomrader og migrasjonsruter for 
viktige fiskebestander, foreligger her utvilsomt saklig grunnlag for a ikke til/ate ytterligere utsatt frist for 
idriftsettelse. 

Endelig anf0res at et annet resultat vii vasre i strid med Stortingets vedtak om vindkraft av 19.06.2020, 
dets punkt 1, om at forvaltningen skal «stanse vedtaket» dersom det foreligger «feil el/er mangler i 
konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav.» 
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