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Viser til heringsnotat datert 2009.02.13 med frist for uttalelse 2009.04.17.

Agder Energi AS mener det er positivt at Olje- og enrgidepartementet har utarbeidet et forslag til lov oni fornybar
energiproduksjon til havs. Etter vårt syn vii kei forslaget gjennomarbeidet og høringsnotatet tar opp de sentrale
problemstillingene som bør reguleres.

Våre kommentarer:
I det videre arbeidet med rammebetingelsene ønsker vi at det blir vektlagt å få til ordninger som gjør at bransjen kan
forholde seg til et statlig organ med totalansvar innenfor området.

Departementet åpner for en ordning med prekvalifisering av selskap eller at gjennomforingsevne vektlegges ved
konsesjonsbehandling. Etter vårt syn bør det ligge til grunn at de se1skap som gis rett til å søke om, få og inneha
konsesjon for energianlegg i havet er kvalifiserte selskaper som selv eller i samarbeid med andre selskaper vil kunne
gjennomføreen utbygging. Det bør også presiseres hva det gis prekvaIifisering for; planlegging og/eller utbygging.
En god ordning for prekvalifisering vil kunne legge grunnlaget for en sunn konkurransesituasjon.

Så langt vi kan se er det noe uklart hvilke kriterier som skaI Iegges ti1 grunn ved utvelgelse av aktuelle selskaper til
konsesjonsprosess. Det vil være ryddig og forutsigbart dersom staten tilkjennegir hvilke kriterier og vurderinger
selskapene vil bli vurdert i forhold til og hvilke konkurranseelementer staten legger til grunn.

Når områder vurderes for utlysning vil det være uheldig at ønskede områder ikke kommer med i betraktning og at
arbeidet trekker ut i tid. Vi ønsker derfor at bransjen bør ha anledning til å fremme forslag til hvilke områder som
skal omfattes av den strategiske arealplanen utfra markedsvurderinger, for eksempel avstand til de markeder som kan
tenkes å ta imot produksjonen. Produksjonen fra en storstilt offshore utbygging vil primært rettes mot eksport.

Så langt vi forstår legges det i forslaget opp til en totrinns konsekvensutredning, en forut for åpning av areal og en
forbindelse med konsesjonssøknad. Det kunne være ønskelig med en noe forenkIet KU-prosess i forbindelse med
konsesjonssøknaden slik at det ikke åpnes for en dobbel behandling for enkelte tema. Dersom man gjennom den
første KU-prosessen i statlig regi Pår avdekket de sentrale konsekvensene bør det åpnes for en forenklet KU-prosess i
neste trinn konsesjonssøknad. Et tiltak som kan være aktudt er at staten fastlegger et utredningsprogram for
konsesjonssøknaden sammen med at et areal lyses ut, dvs at trinn en og to av konsekvensutredningen koordineres.
Alternativt kan det legges opp til en prosess hvor det i konsesjonsprosessen ikke kreves forhåndsmeldinger og
konsekvensutredninger som skaI ut på høring. Det er også viktig at det blir et skille mellom de utredningene som
gjøres ved åpning av arealer og det som skal gjøres senere. Konsekvensutredningene i forbindelse med
konsesjonssøknad bør være avgrensede tema og/eller svært stedsspesifike.
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Vi vil også påpeke behovet for koordinering av regelverket offshore og på land og i sjøen innenfor grunnlinjen.
Nettilknytning, omformer- og trafoanleggsamt linjer krever tillatelser ettter særiover.

På grunn av store infrastrukturkostnader l)ør det vurderes å sette konsesjonstiden til 50 år — som for vannkraftanlegg.
Ved en eventuell kortere konsesjonstid bør det gis automatisk forlengelse, medmindre spesielle forhold taler mot det.

Annet:  
Agder Energi AS mener det viktig — slik Departementet selv har på pekt at det videre arbeidet med bestemmelser
om regulering av produksjon, overføring og omsetning samt nettregulering gis prioritet. Offshore vindkraftanlegg vil
måtte bli store og en ilandføring av prodlksjonen vil bli komplisert uansett om ilandforingspunktet blir i Norge eller
på kontinentet/UK. Nettilknytning på land-vil sannsynefigviS kunne medføre behov for oppgradering og utbedringer
av sentralnettet. Overforing til land og tilknytning til nettet vil være et kostnadsdrivende element hvor ansvar og
kostnadsfordeling bør avklares og reguleres.

Kristiansand, 2009.04.15

Olc3, p
Ole Th. Dønnestad

Konserndirektør
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