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OEDs REFERANSE 21/1223. 
 
Det vises til OEDs arbeid med veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til 
havs og forslag til endringer i havenergilova og havenergiforskrifta. 
Det vises også til samtale med OEDs saksbehandler Kaja Irene Mathisen hvor det ble åpnet for å levere 
høringssvar i løpet av mandag 30. august 2021. 
 
Tromsø kommune v/seksjon for byutvikling vil i den forbindelse peke på havenergilovens § 1-2 (utdrag): 
 
                Lova gjeld fornybar energiproduksjon og omforming og overføring av elektrisk energi til havs. 
                Lova gjeld på norsk sjøterritorium utanfor grunnlinjene og på kontinentalsokkelen. 
                Lova gjelde med dei avgrensingane som følgjer av folkeretten… 
 
Plan- og bygningslovens §1-2 omhandler denne lovens virkeområde og lyder (utdrag): 
 
                Når ikke annet er bestemt gjelder loven for hele landet, herunder vassdrag. 
                I sjøområder gjelder loven ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjene (vår utheving). 
                Kongen kan bestemme at kap. 14 skal gjelde nærmere bestemte tiltak utenfor en nautisk mil 
utenfor grunnlinjene… 
 
Det er altså en geografisk sone langs hele Norges kyst, om lag 1,85 km bred, hvor både havenergilova og 
plan- og bygningsloven gjelder. Sonen, for Tromsø kommunes vedkommende hvor dette inntrer, er angitt 
med på vedlagte kart og er 83 km2. Videre har Stortinget anmodet regjeringen om at det legges til rette 
for at vindkraftanlegg skal behandles etter plan- og bygningsloven. Så vidt en kjenner til Stortingets 
vedtak er det ikke avgrenset til vindkraftanlegg på land. 
 
Alt i alt anses det derfor som uheldig at det ikke går fram av OEDs veileder at arealbruk innenfor denne 
sonen reguleres av kommunene, og at vindkraftanlegg ikke kan bygges uavhengig av planstatus, i 
motsetning til hva som framkommer i OEDs utkast. Dette er et forholdet som kan ha betydning for 
kommunal andel av vederlag for tildeling av areal, og også stor betydning for omfang og art av 
kommunenes deltakelse i kommende konsesjonsprosesser for vindkraftverk til havs. 
 
Ut fra dette bør OED avvente mulige endringer i plan- og bygningsloven som følge av Stortingets 
anmodning, før veileder ferdigstilles, slik som KS framholder i sitt høringssvar av 18. august 2021. 
 
 
 
Rigmor Tonstad                                                                                    
Kst. seksjonsleder 
Byutvikling                                                                                                                                            Roy Fossum 
                                                                                                                                                                arealplanlegger   
                                                                           

  

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.  
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