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Kjære statssekretær Tiller,
jeg er Alfred Grannas, Tysklands ambassadør i Norge. Først, la meg gratulerer deg ved utnevnelse
som konstituert statssekretær in OED. Jeg håper at vi skal ha, sa fort som situasjonen tillater det, den
hyppige kontakten som tilsvarer det nære Norsk-Tyske partnerskap, særlig innenfor
energisamarbeidet. Men i dag må jeg ta kontakt om et problem, som vi har dessverre ikke for første
gang på dagsorden: investeringssikkerhet for utenlandske (her tyske) investorer i energisektoren i
Norge. Nå dreier det seg om Andmyran Vindkraftverk som skal utvikles av det tyske firmaet Prime
Capital og med en tysk pensjonsfonds som investor. Jeg skal ikke går in i detaljene til saken, som, så
vidt jeg vet, den politiske ledelsen i departementet er kjent med. Vedtaket som er fattet av
departementet til å oppheve NVEs vedtak til forlenge konsesjonstid og forlenge fristen til
idriftsettelse (slik som det har vært gjeldende praksis og også har blitt bekreftet som slik av NVE
senest i November 2019) kan ser ut som en ulikbehandling av en utenlandsk investor sammenliknet
med norske aktører. I tillegg har Prime Capital, så vidt jeg vet, ikke fått anledning til å ta stilling til de
argumentene departementet brukte for a begrunne vedtaket sitt som overstyrer NVEs vedtak.
Jeg tror ikke at en lang rettsak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene her.
Enda mindre hvis dette igjen starter en diskusjon om en eventuelt risiko for utenlandske
investeringer i Norge i energisektoren.
Jeg hadde gjerne hatt en dialog med deg om denne saken og er disponibelt for både telefon eller
også personlig møte, skulle det være mulig. Jeg kan kontaktes ved denne e-postadressen eller nås på
23275402 eller 95252700.
Håper a høre snart fra deg.
Beste hilsener
Alfred Grannas
Tysklands Ambassadør

