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Olje- og energidepartementet 
Oversend elektronisk til: postmottak@oed.dep.no 

Oslo, 29.04.22 

Svar på høring – forslag til inndeling av åpnede områder i mindre utlysningsområder 

Det er svært positivt at forslag til områdeinndeling av Sørlig Norsjø II (SNII) og Utsira Nord (UN) er 
sendt på høring. Som vindkraftnæringens interesseorganisasjon i Norge takker Norwea for 
anledningen til å formidle våre synspunkter. 

1. Viktige overordnede hensyn og behov for snarlig avklaring: En snarlig fastsettelse av den endelige 
områdeinndelingen er sammen med klargjøring av resten av tildelingssystemet avgjørende for 
fremdriften i prosjektene og for å realisere havvind på 2020-tallet i tråd med regjeringens 
målsetning. 

Inndelingen og tildelingssystemet som helhet bør vurderes opp mot flere viktige hensyn:  

(1) Effektiv arealutnyttelse: Tilgjengelig areal må utnyttes effektivt for å sikre tilstrekkelig 
marked for leverandørindustri og nok kraft i en tid med økende behov. Inndelingen må bidra 
til optimal utbygging, dvs. minst hhv. 3 000 MW (SNII) og 1500 MW (UN), og arbeidet med å 
øke arealutnyttelsen bør akselereres. 

(2) God ivaretagelse av miljø og sameksistens med viktige samfunnsinteresser som fiskeri er 
avgjørende for å lykkes med havvindsatsningen. Etter vårt syn bidrar den foreslåtte 
inndelingen positivt, eksempelvis ved at gyteområder for tobis er hensyntatt. 

(3) Tilstrekkelig skala og volum: Delområdene må ha en størrelse som sikrer tilstrekkelig 
interesse fra turbinleverandører i et presset europeisk marked med høye ambisjoner, gir 
nødvendig fleksibilitet i prosjektutformingen, og hensyntar at skala nå er sentralt for den 
videre industrialiseringen av havvind. 

(4) Aktørmangfold: Områdeinndelingen og tildelingssystemet bør som flere har påpekt bidra til 
et mangfold av leverandører og teknologier og til å sikre fortsatt høy interesse fra utviklere 
av havvind. Dette taler først og fremst for fortgang i åpning av nye havområder. 

3. Sørlig Nordsjø II (SNII): De tre alternative delområdene på 1500 MW som er beskrevet har 
tilstrekkelig skala og god mulighet for tilpasning i prosjektene. En slik størrelse er ønskelig også for å 
få ned kostnadene gitt den store avstanden til land, og balanserer godt mot hensynet til 
aktørmangfold. 

På SNII er det lagt opp til to faser der den første har radiell tilknytning til Norge, med mulig 
tilknytning til et masket Nordsjønett på den neste fasen.  

Aktører som oppnår eksklusivitet i den første fasen kan få konkurransefortrinn med tanke på tildeling 
i den andre fasen. For å sikre en god konkurransesituasjon og aktørmangfold bør myndighetene 
bestrebe seg på at tildeling av de to fasene skjer samtidig. Dette må imidlertid ikke bidra til 
forsinkelser av den første fasen. 

Departementet forutsetter at nye konsekvensutredninger må gjennomføres før det kan åpnes for 
mer enn 3000 MW i SNII, samtidig som det fastlås at det er rom for større kapasitet i området. Dette 
taler for at NVEs arbeid med å vurdere en økning av arealutnyttelsen i de åpnede områdene 
akselereres, og utredningene bør kunne gå raskere enn i områder som ikke er åpnet. 
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Det er viktig å ta hensyn til mulig vaketap mv. mellom prosjektene i arbeidet med å øke 
arealutnyttelsen.  

Dersom det i første rekke skal til 

For fremtiden bør det vurderes å ta utgangspunkt i areal snarere enn ytelse / MW i forbindelse med 
åpning av områder, for å legge til rette for effektiv arealutnyttelse.  

2. Spesifikt om Utsira Nord (UN):  

På UN er det foreslått alternative inndelinger avhengig av om det er klargjort ved tildelingen hvorvidt 
Forsvarets skytefelt END 235 skal avvikles.  

For at arealet skal utnyttes effektivt til havvind er det viktig å finne alternativt øvelsesareal slik at 
feltet kan flyttes. Dersom dette ikke lar seg gjøre bør man vurdere tilpasninger i dialog med Forsvaret 
for å sikre tilstrekkelig størrelse på arealene.  

Området er viktig for industrialiseringen av flytende havvind, der tilstrekkelig skala og volum nå er 
viktigst for å få ned kostnadene.  I alternativ 1 er det foreslått to små områder på 250 MW med 
begrunnelse i et ønske om å stimulere til arealeffektive teknologier.   

I en situasjon der det er knapt med åpnet areal bør det i stedet deles inn i tre eller fire større 
områder med tilstrekkelig fleksibilitet.  

Demonstrasjon av ny teknologi kan ivaretas på andre mindre områder som testsentra, og det er 
viktig at virkemiddelapparatet legger til rette for slike prosjekter.  

At Norge har særlige konkurransefortrinn knyttet til flytende havvind og at nettløsning o.a. forhold 
gjør utbygging på UN enklere enn SNII understreker behovet for at områdene utlyses så snart som 
mulig, men uavhengig av hverandre. 

Flere aktører peker på at en inndeling i øst-vest-retning vil gi bedre utnyttelse av vindressursene i UN 
enn inndelingen i nord-sør-retning.  

Vi ser frem til ytterligere dialog med departementet om utviklingen av havvind, og er tilgjengelige 
for spørsmål og avklaringer.  

 

 

Øistein Schmidt Galaaen 
Direktør, 
Norwea 

 

 


