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Høringsuttalelse - Strategisk konsekvensutredning havvind
Viser til brev fra Olje- og energidepartementet av 04.01.2013 vedrørende Havvind – Strategisk
konsekvensutredning.
CMR slutter seg til de sentrale vurderinger og anbefalinger som konsekvensutredningen redegjør for.
Samtidig vil vi legge til noen kommentarer knyttet til havvindsatsingen i Norge.
På bakgrunn av vår kompetanse og erfaring fra offshore og maritim virksomhet har havvind i flere år vært
pekt på som et naturlig satsingsområde for nasjonen. Det internasjonale markedet for havvind er i sterk
vekst, drevet av behovet for energi, nye arbeidsplasser og miljøhensyn. Samtidig er det velkjent at
kostnadene knyttet til uttnyttelse av havvind må reduseres kraftig, noe som krever betydelig innsats innen
forskning og innovasjon. Norge satser på kompetansebygging, forskning og innovasjon innen havvind. CMR,
som leder et av de to nasjonale forskningssentrene innen havvind, er glad for at denne satsingen fortsetter.
Forskning er et nødvendig og viktig fundament for den kostnadsreduksjonen som må til, og resultatene fra
sentersatsingene evalueres iår av forskningsrådet. Samtidig er det velkjent for departementet at
rammevilkårene nasjonalt ikke er tilstrekkelige til at industrielle aktører, verken leverandører og utbyggere,
satser på havvind i Norge. Norsk industri må derfor konkurrere internasjonalt uten fordel av verken nasjonale
virkemidler eller et eksisterende hjemmemarked.
Det er grunn til å forvente at den pågående evalueringen i regi av forskningsrådet vil vise at den nasjonale
forskningsinnsatsen som pågår gir et viktig bidrag til utviklingen av en kostnadseffektiv havvindnæring. På
bakgrunn av de manglende industrielle rammebetingelsene i Norge er vi imidlertid sterkt bekymret for at
kompetansen og FoU-resultatene som nå produseres ikke blir utnyttet til nasjonal verdiskapning, men at den
vil forvitre over tid og således være bortkastet. Skal vi unngå dette og må vi etablere en industriell verdikjede
innen havvind som omfatter leverandører av teknologi og kraftutbyggere med basis i nasjonale ressurser og
kompetanse. Selv om Norge har overskudd på energi, inklusive fornybar energi, og høy sysselsetting
understøttet av høy oljepris har vi både en nærings- og miljøpolitisk samfunnsforpliktelse til å ta vare på og
utvikle den muligheten som havvind har gitt oss.
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