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Høring - Forslag til utredningsområder for havvind 
 
Utsira Kommune stiller seg positive til økt satsning på offshore vindkraft i de egnede 
havområdene utenfor Utsira, representert med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø i 
Høringsrapporten. Utsira kommune støtter høringsinnspill fra Greater Stavanger.  
 
Utsira Kommune har lenge vært en pådriver for utvikling av fornybar energi i form av 
offshore vindkraft. Vi ble vertskap for verdens første vind/hydrogenanlegg i 2004. 
Befolkningen på Utsira er positive til nye offshore etableringer, og vi har vært en støttespiller 
inn mot Haugesundsregionens arbeid med fornybar satsning på vindkraft, med blant annet 
MetCentre på Karmøy og etablering av Hywind. 

 
Gjennom Haugaland Vekst jobbes det intenst med å finansiere en kabel ut til Utsira, for å 
muliggjøre en framtidig etablering av offshore vindkraftparker i områdene utenfor Utsira. 
Denne tunge grunnlagsinvesteringen bør også sees i sammenheng med elektrifisering av den 
Norske sokkel vest av Utsira. Mer om mulighetsstudie for Offshore vind i regi av Haugaland 
Vekst.  

 
Utsira Fase 1 (Lyse Produksjon AS) 
Utsira Fase 1 er et pilotanlegg på inntil 25 MW lokalisert ca. 4km sørvest for Utsira, 
Rogaland fylke. Dybdene i planområdet er på ca. 150 meter. Det har vært avholdt folkemøter 
på Utsira og kommunen stiller seg bak søknaden. 

 
Vi har også forpliktet oss i vår energi og klimaplan ut i fra vår beliggenhet, å være med å 
legge til rette for at Rogaland Fylkeskommune i Regionalplan for Energi og Klima (under 
arbeid) når sine mål om 4 TWh fornybar energi innen 2020. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Atle Grimsby       Arna Leidland 
Miljø- og plansjef      Administrasjonssjef  
 

Kopi sendt: Haugaland Vekst, Greater Stavanger  

 

Dato: 31. januar 2011 

Saksbeh.: Atle Grimsby 

Arkivkode:  

 


