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HØRING - HAVVIND - STRATEGISK KONSEKVENSUTREDNING 

SVAR FRA TROMSØ FYLKESKOMMUNE 
 

Bakgrunn 

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) ble vedtatt av Stortinget våren 

2010.  Loven slår fast at retten til å utnytte fornybare energiressurser til havs tilhører staten, 

og inneholder en bestemmelse om åpning av arealer med sikte på tildeling av konsesjon til 

fornybar energiproduksjon.  

 

Før arealer kan åpnes, må det være gjennomført strategiske konsekvensutredninger. En 

direktoratgruppe ledet av NVE gjennomførte i 2010 en grovsiling av norske havområder og 

foreslo 15 områder som kan være egnet for etablering av havbasert vindkraft. Disse 15 

områdene har vært utgangspunkt for den strategiske konsekvensutredningen.  

2 av de 15 områdene lå i Troms, ett nord-øst for Vannøy og ett ved/ utenfor Auvær, vest for 

Kvaløya.  

 

NVE har så kommet fram til en anbefaling av hvilke områder som er best egnet til utbygging 

av vindkraft til havs. Ingen av disse ligger i Troms. Ett, Sandskallen ved Sørøya nord, ligger i 

Finnmark. 

 

NVE skriver om blant annet de 2 områdene i Troms at de, etter NVE sin vurdering, kan 

vurderes åpnet for havvind på et senere tidspunkt dersom teknologi, nettilgang og 

interesseavveininger tilsier dette. 

 

Vurdering 

Fylkesråd for samfersel og miljø er tilfreds med at de 2 områdene i Troms ikke er vurdert som 

aktuelle for utbygging enda.  

 

Troms fylkeskommune ønsker å øke produksjon og bruk av fornybar energi, og vil arbeide for 

å styrke rammebetingelsene for dette. Samtidig viser den strategiske konskvensutredningen 

for havvind at både området ved Auvær og Vannøya vurderes til å ha lav teknisk-økonomisk 

egnethet. Dette i hovedsak pga avstand fra eksisterende infrastruktur og varierende 

vindforhold.  
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Utviklingen av landbasert vindkraft har så vidt kommet i gang i landsdelen, og vi mener det er 

klokt å holde fokus der en stund til. 

 

I tillegg kommer at havbasert vindkraft vil komme i konflikt med og være et hinder for 

fiskerinæringen. I tillegg er verdiskapningen for havbasert vindkraft liten tatt i betraktning de 

ulemper det medfører for fiskerinæringen.  

 

Ut fra dette støtter Troms fylkeskommune konklusjonen fra NVE sin konsekvensutredning for 

aktuelle havvindområder for Troms.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Terje Olsen 

Fylkesråd for samferdsel og miljø   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 


