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Høring av veileder for arealdeling - konsesjonsprosess og søknader for 

vindkraft til havs - forslag til endringer i havenergilova og 

havenergilovforskrifta  

 

Viser til brev av 11. juni 2021 vedrørende overnevnt sak.  

 

Olje og energidepartementet ber om tilbakemelding på tildelingsmodellen som er 

foreslått i høringsnotat og veileder. Særlig bes det om innspill til 

prekvalifiseringsprosessen, blant annet hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse 

innenfor for å være i stand til å utvikle et storskala vindkraftverk i norske havområder.  

 

Fiskeridirektoratet vil innledningsvis understreke viktigheten av at utbyggere av 

havvind har særlig fokus på å ivareta viktige ressursbiologiske og fiskeriintensive 

områder for å sikre bærekraftige bestander som også er mulig å høstes. Videre mener vi 

at det bør etableres en føre-var holdning knyttet til ukjente effekter av havvind på 

ressursbiologiske forhold og fiskeriaktivitet. For å sikre dette bør det stilles strenge krav, 

retningslinjer og forventninger til utbyggere av vindkraft til havs.   

  

Fiskeridirektoratet har i flere prosesser opplevd at viktige nærings- og miljøaspekter i 

stor nok grad ikke har vært vurdert i tidlig planleggingsfase. I tilfeller der 

planleggingsprosessen har kommet for lang når eksempelvis fiskeriinteressene tas med 

i vurderingene har det i enkelte tilfeller vist seg vanskelig treffe gode forebyggende tiltak 

ved at utbyggere låser seg til allerede utarbeidede planer som ifølge Fiskeridirektoratet i 

for liten grad hensyntar fiskeriinteresser. Derfor ønsker Fiskeridirektoratet at selskapet 

viser til fiskerifaglig kompetanse i en prekvalifiseringsperiode. Dette vil gjøre selskapet 

bedre i stand til å planlegge en plassering i tidlig fase som i minst mulig grad går ut over 

fiskeriinteressene. I tillegg vil selskapet være bedre rustet til å planlegge gode 

forebyggende tiltak. Alternativt kan søkeren levere en detaljert beskrivelse av 

fiskeriinteressene på omsøkt området og en plan for hvordan de skal hensynta 
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fiskeriinteressene. Det samme gjelder kompetanse eller beskrivelse av de biologiske 

forholdene på området.  

 

Det vil også bli et fremtidig behov for opprydding av utdaterte og avviklede 

installasjoner. Selskapet bør derfor vise til kompetanse knyttet til fjerning av 

innretninger på og under havoverflaten for i sikre at et potensielt vindkraftanlegg skal 

designes på en måte som gjør dem mulig å fjerne i sin helhet. Det bør også være et 

absolutt krav om at alt fjernes ved avvikling slik at havområdet framstår som «reint» 

uten menneskeskapte innretninger på havbunnen.  

 

Olje- og energidepartementet sier i veilederen at planlegging, utbygging og finansiering 

av strømnett skal gjøres av aktørene som ønsker å etablere vindkraftverk. Videre viser 

departementet til at det vil være en fordel med en felles nettløsning dersom anlegg skal 

bygges nært hverandre. Fiskeridirektoratet ser et større behov for koordinering av kabel 

og rørtraseer på hele sokkelen enn det som gjøres i dag. Derfor mener vi at et bør kreves 

en koordinering av strømnettutbygging blant aktører som ligger nært hverandre.      

 

Fiskeridirektoratet har ingen flere kommentarer.  

 

Med hilsen 

 

 

Anne Marie Abotnes 

konstituert seksjonssjef 

 

Bård Aarbakke 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  



 

Vår referanse: 21/8556 

Side: 3/3 

Mottakerliste: 

Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

 

 


	Sse_Navn
	Sbr_Navn
	Sbr_Tlf
	Sas_ArkivSakID
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdm_AMNavn
	Sdm_att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	Sse_tittel
	Sbr_Navn____1
	Sbr_tittel
	TblAvsMot3b__Sdm_AMnavn___1___1
	TblAvsMot3b__sdm_amadr___1___2
	TblAvsMot3b__sdm_ampostnr___1___3
	TblAvsMot3b__sdm_ampoststed___1___4
	Tblkopitil__Sdk_navn___1___1
	Tblkopitil__Sdk_Adr___1___2
	Tblkopitil__Sdk_Postnr___1___3
	Tblkopitil__Sdk_Poststed___1___4
	Tblkopitil__Sdk_navn___2___1
	Tblkopitil__Sdk_Adr___2___2
	Tblkopitil__Sdk_Postnr___2___3
	Tblkopitil__Sdk_Poststed___2___4
	Tblkopitil__Sdk_navn___3___1
	Tblkopitil__Sdk_Adr___3___2
	Tblkopitil__Sdk_Postnr___3___3
	Tblkopitil__Sdk_Poststed___3___4
	Tblvedlegg__ndb_tittel___1___1

