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Høringsuttalelse - Forslag om åpning av område for fornybar energi til 
havs og forslag til forskrift til havenergiloven   

 
Nordland fylkesting har behandlet FT-sak 149/2019 «Høring - Forslag om åpning av område for 
fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven». Det vises til vedlagt saksfremlegg 
for fylkestingssaken i sin helhet. Følgende ble vedtatt av fylkestinget: 
 
Nordland fylkesting uttaler følgende i høringen av forslag om åpning av område for fornybar 
energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven: 

1. Nordland fylkesting vil at Nordland skal bidra til å øke andelen fornybar energiproduksjon 
nasjonalt og ser på havvind som en del av løsningen. 

2. Eventuelle havvindprosjekt må ha god lokal forankring. Tilslutning fra berørte kommuner 
må være en forutsetning for bygging av havvind. Fylkestinget oppfordrer OED til å vurdere 
endringer i forslaget til forskrift som kan sikre åpne prosesser og god medvirkning regionalt 
og lokalt i kommende havvindsaker. 

3. Det må avklares hvordan konsesjonsvedtak etter havenergilova forholder seg til plan- og 
bygningsloven. Det må sikres en bedre løsning for arealavklaring av vindkraftverk enn ved 
dispensasjon etter at vindkraftverket har fått konsesjon. 

4. Havvindprosjekter må sees i sammenheng med potensialet for næringsutvikling og 
verdiskaping i regionen, synergier med eksisterende kraftproduksjon og infrastruktur, og 
muligheten for reduksjon av klimagassutslipp. 

5. Friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og samlet belastning på miljø i 
regionen bør tas inn på listen i ny forskrift over tema som må vurderes i en prosjektspesifikk 
konsekvensutredning. 

6. Nordland fylkesting ber om at Trænafjorden-Selvær deles opp i områdene Selvær og 
Trænafjorden. Dette slik at Selvær kan plasseres i kategori A og Trænafjorden i kategori C. 
Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å åpne Selvær må det sikres at 
konsekvensene for fiskerinæringen, naturmangfold, fugl og fugletrekk i området utredes 
nærmere. 

7. Nordland fylkesting ber regjeringen åpne større havområder utenfor Nordland for 
havvindproduksjon av fornybar energi, dette i god dialog med fiskerinæringen. 
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Høring - Forslag om åpning av område for fornybar energi til havs 

og forslag til forskrift til havenergiloven 

 
Sammendrag 

I denne saken uttaler Nordland fylkesting seg til høring av forslag til åpning av områder for 
fornybar energiproduksjon til havs etter havenergilova, og forslag til forskrift til havenergilova. 

Nordland fylkesting vil at Nordland skal bidra til å øke andelen fornybar energiproduksjon 
nasjonalt og ser på havvind som en del av løsningen. Eventuelle havvindprosjekt må ha god 
lokal forankring og tilslutning fra berørte kommuner. Fylkestinget oppfordrer OED til å 
vurdere endringer i forslaget til forskrift som kan sikre åpne prosesser og god medvirkning 
regionalt og lokalt i kommende havvindsaker. 

Havvindprosjekter må sees i sammenheng med potensialet for næringsutvikling og 
verdiskaping i regionen, synergier med eksisterende kraftproduksjon og infrastruktur, og 
muligheten for reduksjon av klimagassutslipp. 

Det må avklares hvordan konsesjonsvedtak etter havenergilova forholder seg til plan- og 
bygningsloven. Det må sikres en bedre løsning for arealavklaring av vindkraftverk enn ved 
dispensasjon etter at vindkraftverket har fått konsesjon. Friluftslivsinteresser, 
økosystemtjenester, vannmiljø og samlet belastning på miljø i regionen bør tas inn på listen i 
ny forskrift over tema som må vurderes i en prosjektspesifikk konsekvensutredning. 

Nordland fylkesting ber om at Trænafjorden-Selvær deles opp i områdene Selvær og 
Trænafjorden. Dette slik at Selvær kan plasseres i kategori A og Trænafjorden i kategori C. 
Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å åpne Selvær må det sikres at 
konsekvensene for fiskerinæringen, naturmangfold, fugl og fugletrekk i området utredes 
nærmere. 

Bakgrunn 

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring forslag til åpning av områder for 
fornybar energiproduksjon til havs etter havenergilova, og forslag til forskrift til havenergilova. 
Høringsfrist er satt til 1. november. Forespørsel om utsatt høringsfrist har ikke blitt innvilget. 
Saken behandles derfor i fylkestingets oktobersamling. 
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Regional plan om vindkraft i Nordland 2009-2021 ble vedtatt av Nordland fylkesting i 2009. 
Planområdets avgrensing er fastsatt til å gjelde hele Nordland fylkes landområder. Planen 
omfatter ikke gruntvanns- og havområder og gjelder dermed ikke for havvindprosjekter. 

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) av 2010, setter rammene for 
utnytting av fornybare energiressurser til havs. OED ønsker nå å klargjøre regelverket for 
søknader om produksjon av fornybar energi til havs. Departementet fremmer derfor forslag 
om forskrift til havenergilova i denne høringen. 

Havenergilova fastsetter at fornybar energiproduksjon til havs som hovedregel bare kan skje 
etter at staten har åpnet et område for søknader om konsesjon. Departementet fremmer 
forslag om åpning av områder for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergilova som 
en del av denne høringen. 

Før et område kan åpnes må det utarbeides en strategisk konsekvensutredning. NVEs 
rapport «Havvind – forslag til utredningsområder» identifiserte i 2010 femten områder egnet 
for havbasert vindkraft. Basert på dette arbeidet utarbeidet NVE en strategisk 
konsekvensutredning av de femten områdene. Denne ble sendt på høring av OED i 2013 
under navnet «Havvind II». Her ble utredningsområdene plassert i tre kategorier. Kategori A 
var egnede områder som NVE anbefalte at kunne åpnes først. Områder i kategori B kunne 
åpnes senere dersom identifiserte utfordringer ble løst, mens kategori C var områder med 
mange eller store utfordringer. 

 

Figur 1 NVEs anbefaling i den strategiske konsekvensutredningen Havvind II av 2013. 

Figur 1 viser at områdene Træna vest og Trænafjorden-Selvær i Nordland ble satt i kategori 
B i den strategiske konsekvensutredningen. Fylkestinget ba i sak 040/13 om at 
Trænafjorden-Selvær skulle deles opp i områdene Selvær og Trænafjorden. Fylkestinget 
anbefalte videre at Selvær skulle plasseres i kategori A og at Trænafjorden skulle plasseres i 
kategori C. Fylkestingets anbefaling ble ikke fulgt opp. 

På oppdrag fra OED gikk NVE i 2018 gjennom tidligere arbeid. I denne prosessen ble åpning 
av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø I eller Sørlige Nordsjø II anbefalt. I følge NVE skiller 
områdene seg ut med gode teknisk-økonomiske forhold, muligheter for nettilknytning innen 
2025 og akseptable konsekvenser for miljø og arealbruk. OED har lagt denne anbefalingen 
til grunn for sitt forslag til områder som nå kan åpnes for fornybar energiproduksjon til havs. 

Problemstilling 

Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs (havenergiforskrifta) 
Forskriften er teknologinøytral og åpner for produksjon av fornybar energi ved utnytting av for 
eksempel vind, bølger og tidevann til havs. De foreslåtte konsesjonsprosessene er i stor grad 
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like som prosessene for vindkraft på land. Forskriften inneholder blant annet en liste over 
tema som må vurderes i en prosjektspesifikk konsekvensutredning. Vurdering av 
friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og samlet belastning i området inngår 
ikke på listen. Det foreslås en enklere prosess for etablering av demonstrasjonsprosjekt enn 
for anlegg i kommersiell skala. I motsetning til på land er det ikke privat eiendomsrett til havs 
og staten avgjør spørsmålet om arealbruk. Myndigheten til å gi konsesjon tilligger Olje- og 
energidepartementet. 

Departementet foreslår at prinsippet om at områder til havs må åpnes av Kongen før det kan 
søkes om konsesjon, utvides til å også gjelde innenfor grunnlinjen. Grunnlinjen er kystens 
avgrensning mot havet. Departementet vil dermed regulere arealdisponering nærmere 
kysten når produksjon av fornybar energi er formålet. Forslaget beskriver ikke hvor langt inn 
mot land forskriften vil gjelde, eller hvordan lovverket skal forholde seg til planlegging etter 
plan- og bygningsloven, som gjelder til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. 

Havenergiloven åpner for at det kan pålegges en arealavgift til staten ved tildeling av 
konsesjon eller senere. Departementet foreslår ikke å innføre en arealavgift nå. Dette vil bli 
vurdert dersom det blir stor konkurranse om arealene som åpnes. 

Forslag om områder for fornybar energiproduksjon til havs 
Departementet foreslår nå å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya nord. I 
tillegg ønsker de innspill på området Sørlige Nordsjø II. Selvær som fylkestinget i FT-sak 
040/13 ønsket plassert i kategori A, er ikke et foreslått område. 

En åpning av et område innebærer at det blir mulig å søke konsesjon til storskala prosjekt. 
Det er lagt vekt på å foreslå områder som egner seg for bunnfast og flytende vindkraftverk og 
hvor det er potensiale for kommersielle prosjekt. Høringen angår ikke Nordland direkte, siden 
ingen av områdene som foreslås åpnet ligger i fylket. 

I følge høringsnotatet kan det på et senere tidspunkt bli aktuelt å vurdere om det er grunnlag 
for å åpne flere områder. Det vil da tas utgangspunkt i de øvrige områdene vurdert i NVE sin 
strategiske konsekvensutredning. Det kan også være aktuelt å vurdere andre områder. 

Drøfting 

Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs (havenergiforskrifta) 
Forskriften er teknologinøytral og tar ikke stilling til hvilken type fornybar energi som bør 
bygges. Det er imidlertid klart at havvind i dag er den mest aktuelle formen for fornybar 
energiproduksjon til havs. Gode vindforhold, store arealer og relativt sett færre potensielle 
konflikttema sammenliknet med vindkraft på land er argumenter som taler for etablering av 
havvind. Nordland produserer i dag et stort volum regulerbar vannkraft som passer godt med 
vindkraft. Vindkraften gir også et potensial til å elektrifisere oljeinstallasjoner og andre 
industrisektorer i området, og dermed redusere klimautslipp. 

Vindkraftverkenes arealbeslag, størrelse og visuelle påvirkning gjør at inngrepene gir 
konsekvenser for mange samfunnsinteresser. Det fysiske arealbeslaget av et vindkraftverk 
vil påvirke mulighetene for å utnytte olje- og gassressurser, det kan påvirke miljøverdier, det 
vil være til hinder for fiske og skipstrafikk. Den visuelle påvirkningen endrer landskapet og 
påvirker friluftslivs- og reiselivsinteresser. Dimensjonene ved vindkraftverk tilsier at mulige 
prosjekt må vurderes grundig før det kan gis konsesjon. 

Konsesjonsprosessene som foreslås i forskriften er i stor grad like som prosessene for 
vindkraft på land. Erfaringer viser at vindkraftsaker på land ofte blir konfliktfylte. Tidlig 
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informasjon og kontakt med interessene som vil påvirkes, brede utredninger og tiltak for lokal 
forankring kan bidra til å dempe konfliktnivået i vindkraftsaker.  

Arealbruken til vindkraftverk på land avklares i dag mot plan- og bygningsloven ved at 
kommunen gir kraftverket dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette skjer etter at 
vindkraftverket har fått konsesjon. Dispensasjonsverktøyet er ikke ment for arealavklaring av 
store industrianlegg som vindkraftverk. Forslaget til forskrift har overlappende virkeområde 
med plan- og bygningsloven, uten at det beskrives hvordan arealbruken til vindkraftverk til 
havs skal avklares mot dette lovverket. Forslaget beskriver heller ikke hvor langt inn mot land 
forskriften skal gjelde. 

Forslaget til forskrift inneholder en liste over tema som må vurderes i en prosjektspesifikk 
konsekvensutredning. Vurdering av friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og 
samlet belastning i området inngår ikke på listen. Dette er tema som bør inngå i en 
konsekvensutredning dersom en ønsker helhetlig vurdering av havvindsaker. 

Forslag om områder for fornybar energiproduksjon til havs 
Siden ingen av områdene som foreslås åpnet ligger i Nordland, forventes ikke denne delen 
av høringen å gi direkte konsekvenser for fylket. Fylkestinget har tidligere uttalt seg til 
prioritering av områder i Nordland. Fylkestinget anbefalte da å skille Selvær-Trænafjorden, 
slik at Selvær kunne plasseres i kategori A og Trænafjorden i kategori C.  

Trænafjorden har stor betydning for fiskerinæring og naturmangfold, samt stor sjøtrafikk. Slik 
sett gir det fremdeles mening i å anbefale at Trænafjorden flyttes til kategori C for områder 
med mange eller store utfordringer. 

Store deler av Selvær brukes av fiskerinæringen og fiskeområder er registrert med lokal og 
regional bruksverdi. De marine naturtypene skjellsand og bløtbunnsområder i strandsonen, 
er begge registrert i Selvær med verdi svært viktig. Fugleartene teist, ærfugl og svartbak 
benytter området. Disse er registrert som nært truet (NT) på norsk rødliste over arter som har 
risiko for å dø ut i Norge.  

Fylkesrådets vurdering 

Energiproduksjon og overgangen til et fornybart samfunn er en viktig sak for Nordland. 
Fylkesrådet er opptatt av at Nordland skal bidra til det grønne skiftet og ser på havvind som 
en del av løsningen for å øke andelen fornybar energiproduksjon. 

Fylkesrådet mener at eventuelle havvindprosjekt må sikres god lokal forankring. Debatten 
rundt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land viser at vindkraft i stor grad påvirker 
lokalsamfunn og lokale interesser. Lokaldemokratiet er viktig i Nordland og fylkesrådet 
oppfordrer til at en tilslutning fra berørte kommuner må være en forutsetning for bygging av 
havvind. 

Fylkesrådet oppfordrer også OED til å vurdere om det er endringer i forskriften som kan sikre 
åpne prosesser og god medvirkning regionalt og lokalt for kommende havvindsaker. 

Når det gjelder utvikling av regelverk og politikk for denne nye sektoren må myndighetene fra 
starten av legge opp til en helhetlig tilnærming. Vi må ha en politikk som gir energiregionene 
mulighet til å bidra i å tjene på det havvind har potensiale til å bli. I Nordland handler det om 
at man ser det potensialet fylket har med ulike energiressurser og industriell infrastruktur i 
sammenheng. Regionen produserer i dag et stort volum regulerbar vannkraft som passer 
godt med vindkraft, og det er viktig at utvikling av havvind også gir mulighet til å styrke og 
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utvikle industrien. Potensialet for å skape verdier og nye arbeidsplasser er stort. Det gir også 
et stort potensial til å elektrifisere oljeinstallasjoner og andre industrisektorer i området, og 
dermed redusere klimautslipp. 

For å få til en helhetlig behandling av havvindsaker bør mulige prosjekter sees i 
sammenheng med vindkraft på land og behovet for fornybar energi i regionen. Tema som 
samfunnsnytte, næringsutvikling og samlet belastning på miljø i regionen bør også inngå i en 
helhetlig vurdering. Dette vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for vurdering av eventuelle 
prosjekter. Fylkesrådet ser at listen over tema som må vurderes i en prosjektspesifikk 
konsekvensutredning ikke inkluderer friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og 
samlet belastning i området, og ber om at dette tas inn i forskriften.  

Dersom det åpnes for at departementet kan regulere arealdisponering nærmere kysten når 
produksjon av fornybar energi er formålet, må dette avklares mot plan- og bygningsloven. 
Fylkesrådet mener at det må avklares hvordan konsesjonsvedtak etter havenergilova 
forholder seg til fylkeskommunens myndighet som regional arealplanmyndighet og 
kommunene som kommunal arealplanmyndighet.  

Fylkesrådet viser til fylkestingets uttalelse av 2013, der det bes om at Trænafjorden-Selvær 
deles opp i områdene Selvær og Trænafjorden og at Selvær plasseres i kategori A og at 
Trænafjorden plasseres i kategori C. Fylkesrådet slutter seg til uttalelsen og ber om at OED 
vurderer innspillet på ny. I Nordland har fiskerinæringen stor betydning for arbeidsplasser til 
havs og på land. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å åpne Selvær må det sikres 
at konsekvensene for fiskerinæringen, naturmangfold, fugl og fugletrekk i området utredes 
nærmere. 

Fylkesrådet har ingen kommentarer til områdene som foreslås åpnet i denne høringen, 
ettersom ingen av disse ligger i Nordland. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken vil ikke medføre økonomiske, administrative eller personellmessige konsekvenser for 
Nordland fylkeskommune. Saken har heller ingen konsekvenser knyttet til gjennomgående 
fylkeskommunal politikk knyttet til likestilling, universell utforming og folkehelse. Sakens 
konsekvenser for miljø og andre brukerinteresser er beskrevet tidligere i denne saken. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Nordland fylkesting uttaler følgende i høringen av forslag om åpning av område for fornybar 
energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven: 

1. Nordland fylkesting vil at Nordland skal bidra til å øke andelen fornybar 
energiproduksjon nasjonalt og ser på havvind som en del av løsningen. 

2. Eventuelle havvindprosjekt må ha god lokal forankring. Tilslutning fra berørte 
kommuner må være en forutsetning for bygging av havvind. Fylkestinget oppfordrer 
OED til å vurdere endringer i forslaget til forskrift som kan sikre åpne prosesser og 
god medvirkning regionalt og lokalt i kommende havvindsaker. 

3. Det må avklares hvordan konsesjonsvedtak etter havenergilova forholder seg til 
plan- og bygningsloven. Det må sikres en bedre løsning for arealavklaring av 
vindkraftverk enn ved dispensasjon etter at vindkraftverket har fått konsesjon. 

4. Havvindprosjekter må sees i sammenheng med potensialet for næringsutvikling og 
verdiskaping i regionen, synergier med eksisterende kraftproduksjon og 



6 

 

infrastruktur, og muligheten for reduksjon av klimagassutslipp. 
5. Friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og samlet belastning på miljø i 

regionen bør tas inn på listen i ny forskrift over tema som må vurderes i en 
prosjektspesifikk konsekvensutredning. 

6. Nordland fylkesting ber om at Trænafjorden-Selvær deles opp i områdene Selvær 
og Trænafjorden. Dette slik at Selvær kan plasseres i kategori A og Trænafjorden i 
kategori C. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å åpne Selvær må det 
sikres at konsekvensene for fiskerinæringen, naturmangfold, fugl og fugletrekk i 
området utredes nærmere. 

 

 

Bodø den 08.10.2019  

Tomas Norvoll Kirsti Saxi 

fylkesrådsleder fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

sign sign 
 

 

 

08.10.2019 Fylkesrådet 

 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 

 

 

 21.10.2019 Fylkestinget 

 

 

Fylkesvaraordfører Knut Petter Torgersen, Ap, fratrådte som inhabil ved behandling av 
saken, i hans sted trådte Monika Sande, Sp, inn som sette fylkesvaraordfører. 
 
Plan og øknomikomiteens innstilling ble lagt frem av saksordfører Kurt Jenssen, Sp: 
 
Nordland fylkesting uttaler følgende i høringen av forslag om åpning av område for fornybar 
energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven: 

1. Nordland fylkesting vil at Nordland skal bidra til å øke andelen fornybar 
energiproduksjon nasjonalt og ser på havvind som en del av løsningen. 

2. Eventuelle havvindprosjekt må ha god lokal forankring. Tilslutning fra 
berørte kommuner må være en forutsetning for bygging av havvind. 
Fylkestinget oppfordrer OED til å vurdere endringer i forslaget til forskrift 
som kan sikre åpne prosesser og god medvirkning regionalt og lokalt i 
kommende havvindsaker. 

3. Det må avklares hvordan konsesjonsvedtak etter havenergilova forholder 
seg til plan- og bygningsloven. Det må sikres en bedre løsning for 
arealavklaring av vindkraftverk enn ved dispensasjon etter at 
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vindkraftverket har fått konsesjon. 
4. Havvindprosjekter må sees i sammenheng med potensialet for 

næringsutvikling og verdiskaping i regionen, synergier med eksisterende 
kraftproduksjon og infrastruktur, og muligheten for reduksjon av 
klimagassutslipp. 

5. Friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og samlet belastning 
på miljø i regionen bør tas inn på listen i ny forskrift over tema som må 
vurderes i en prosjektspesifikk konsekvensutredning. 

6. Nordland fylkesting ber om at Trænafjorden-Selvær deles opp i områdene 
Selvær og Trænafjorden. Dette slik at Selvær kan plasseres i kategori A og 
Trænafjorden i kategori C. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å 
åpne Selvær må det sikres at konsekvensene for fiskerinæringen, 
naturmangfold, fugl og fugletrekk i området utredes nærmere. 

7. Nordland fylkesting ber regjeringen åpne større havområder utenfor 
Nordland for havvindproduksjon av fornybar energi, dette i god dialog med 
fiskerinæringen. 

  

Per Gunnar Skotåm, Rødt, fremmet Rødts forslag fra komiteen: 
 
Pkt. 1 og pkt 4 erstattes med: 
 
Pkt. 1. 
Nordland fylkesting mener at de miljømessige og næringsmessige konsekvensene av 
vindkraft til havs foreløbig er for svakt utredet til at det er riktig å iverksette disse planene. 
 
Pkt. 4. 
Mulig framtidig energiproduksjon fra  havvind bør rette seg  inn på hydrogenproduksjon som 
ikke krever kabling til land. 
 
Tilleggsforslag til pkt. 5.  
Dersom slik utbygging skal foregå, må det være uten belastning for fiskerinæringa både 
areal- og miljømessig og etter nær dialog med næringa. 
 
Nytt pkt.6. 
Framtidige havvindprosjekt skal etableres utafor Territorialgrensa-12 nautiske mil. 
  

Håkon Møller, MDG, fremmet MDGs forslag til nytt punkt  6 fra komiteen: 
 
Nordland fylkesting ber om at Trænafjorden-Selvær deles opp i områdene Selvær og 
Trænafjorden. Det anbefales at Selvær plasseres i kategori B og Trænafjorden i kategori C. 
Konsekvensene for fugl i området Selvær er ikke tilstrekkelig utredet, og det er forbundet 
med stor usikkerhet hvilke konsekvenser vindmøller i området vil få for fuglebestanden. 
  

 

Votering i plenum 

 

Komiteinnstillingen  punkt 1 vedtatt mot 2 stemme avgitt for Rødts forslag til punkt 1 (2R). 
Komiteinnstillingen punktene 2, 3 og 5 enstemmig vedtatt med 40 stemmer (1AP inhabil - 
Knut Petter Torgersen. 1H permisjon Beate Bø Nilsen, 1Sp permisjon Karl Hans Rønning, 
1Ap permisjon Bjørnar Skjæran, utbytte med 1H Stig Tore Skogsholm). 
Rødts forslag til tillegg i punkt 5 fikk 4 stemme og falt (3R og 1V). 
Komiteinnstillingen punkt 4 vedtatt mot 3 stemmer avgitt for Rødts forslag (3R). 
Rødts forslag til punkt 6 fikk 3 stemme og falt (3R). 
MDGs forslag til punkt 6 fikk 3 stemmer og falt (2MG og 1V). 
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Komiteinnstillinga punkt 6 vedtatt mot 6 stemmer (3R, 2MDG og 1V). 
Komiteinnstillinga punkt 7 vedtatt mt 6 stemmer (3R, 2MDG og 1V). 
 
 

 

FT 149/2019 

Vedtak 

 

 
Nordland fylkesting uttaler følgende i høringen av forslag om åpning av område for fornybar 
energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven: 

1. Nordland fylkesting vil at Nordland skal bidra til å øke andelen fornybar 
energiproduksjon nasjonalt og ser på havvind som en del av løsningen. 

2. Eventuelle havvindprosjekt må ha god lokal forankring. Tilslutning fra 
berørte kommuner må være en forutsetning for bygging av havvind. 
Fylkestinget oppfordrer OED til å vurdere endringer i forslaget til forskrift 
som kan sikre åpne prosesser og god medvirkning regionalt og lokalt i 
kommende havvindsaker. 

3. Det må avklares hvordan konsesjonsvedtak etter havenergilova forholder 
seg til plan- og bygningsloven. Det må sikres en bedre løsning for 
arealavklaring av vindkraftverk enn ved dispensasjon etter at 
vindkraftverket har fått konsesjon. 

4. Havvindprosjekter må sees i sammenheng med potensialet for 
næringsutvikling og verdiskaping i regionen, synergier med eksisterende 
kraftproduksjon og infrastruktur, og muligheten for reduksjon av 
klimagassutslipp. 

5. Friluftslivsinteresser, økosystemtjenester, vannmiljø og samlet belastning 
på miljø i regionen bør tas inn på listen i ny forskrift over tema som må 
vurderes i en prosjektspesifikk konsekvensutredning. 

6. Nordland fylkesting ber om at Trænafjorden-Selvær deles opp i områdene 
Selvær og Trænafjorden. Dette slik at Selvær kan plasseres i kategori A og 
Trænafjorden i kategori C. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å 
åpne Selvær må det sikres at konsekvensene for fiskerinæringen, 
naturmangfold, fugl og fugletrekk i området utredes nærmere. 

7. Nordland fylkesting ber regjeringen åpne større havområder utenfor 
Nordland for havvindproduksjon av fornybar energi, dette i god dialog med 
fiskerinæringen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Tittel DokID 
Til høring - forslag om åpning av område for fornybar energi til 
havs og forslag til forskrift til havenergiloven - høringsfrist 
01.11.2019 

1292147 
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