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Innspill til høring av "forslag til inndeling av dei opna områda i 
utlysingsområde for fornybar energiproduksjon til havs"   
 
 
Nordland fylkesting uttaler i sak 058/2022 følgende til høring av forslag til inndeling av Utsira Nord 
og Sørlige Nordsjø II i utlysningsområde for fornybar energiproduksjon til havs: 
 
1. Nordland fylkesting er positiv til at regjeringen foreslår inndeling av større havvindområder i 

mindre areal.  Det er viktig at det i startfasen av havvindindustrien i Norge legges til rette for 
effektiv utnyttelse av arealene, god sameksistens mellom ulike interessenter i havrommet samt 
for teknologiutvikling og et bredt aktørbilde på utbygger- og leverandørsiden. 
 

2. Nordland fylkesting har forventninger til at inndelingen og videre arbeid med utlysning og 
kontraktsstrategier legger til rette for at lokale/regionale leverandører har mulighet til å 
posisjonere seg. Fylkestinget viser i den sammenheng til Hurdalsplattformen som er tydelig 
nettopp på at regjeringen vil «Legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en 
ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk 
leverandørindustri». Å bygge opp leverandørindustri i hele landet vil også bidra til å nå 
målsettingene i eksportreformen «Hele Norge eksporterer».  Nordland kan levere her, og da er 
det viktig med rammebetingelser som gir like muligheter for leverandørbedrifter i alle regioner. 
Videre forventes det at kartlegging av lokale/regionale ringvirkninger gjennomføres 
regelmessig gjennom hele levetiden til utbyggingsprosjektene. 

 
3. Nordland fylkesting har som mål at Nordland skal, og forventer at også Nord-Norge får være 

med fra starten i utviklingen av det som beskrives som et nytt industrieventyr. Også her vises 
det til Hurdalsplattformen som er tydelig på at regjeringen i «Den nye nordområdepolitikken har 
som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape 
vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling». Det å åpne for havvind utenfor 
Helgeland vil være tydelig grep for å nå målsettingen om å gjøre nordområdene til sentrum for 
grønn omstilling.  

 
4. Nordland fylkesting ber derfor på nytt om å prioritere innhenting av ny kunnskap og vurdering 

av åpning av området utenfor Helgeland. Dette bør skje utenom det varslede arbeidet med 
identifisering og konsekvensutredning av nye områder. Området utenfor Helgeland er allerede 



 2 

konsekvensutredet og utredet i flere omganger, og prosessen med ny kunnskap og åpning her 
må prioriteres. Utbygging av havvind utenfor kysten av Nordland kan kobles til verdiskaping og 
arbeidsplasser innenfor ny kraftforedlende industri som batteri og hydrogen, elektrifisering og 
utvikling av havbruksprosjekter offshore og onshore samt elektrifisering av 
petroleumsinstallasjoner. Ikke minst kan det bidra til ny fornybar kraft inn i et globalt bilde hvor 
vi er inne i en strømkrise som er ytterlig forsterket ved situasjonen i Ukraina. 

 
Med vennlig hilsen 
Trine Myrvoll Fredriksen 
rådgiver 
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