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Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs 

Lovforslaget, gir etter DNs oppfatning et grunnlag for å utvikle en bærekraftig fornybar 
energiproduksjon i havområdene dersom slik produksjon blir teknisk og økonomisk 
gjennomførbart. En forutsetning for bærekraft er at lovforarbeidenes intensjoner om en 
kunnskapsbasert forvaltning og ivaretakelse av naturmiljø og andre brukerinteresser blir fulgt 
opp. 

DN mener ulike former for fornybar energiproduksjon bør behandles likt i forhold til krav om 
kunnskapsgrunnlag i konsesjonsbehandlingen, kriterier for kontliktaksept og muligheter for 
miljøoppfølging av gkte konsesjoner. 

DN mener det er naturlig at miljøforvaltningen, ved DN, får ansvar for å følge opp 
naturforvaltningsdelen av konsesjonsvilkårene. DN mener dette er rasjonelt i forhold til 
miljøforvaltningens kompetanse, og for å utnytte synergieffekter med andre deler av 
miljøforvaltningens ansvar som marin miljøovervåking og miljokartlegging. Vi legger til grunn 
at kostnader knyttet til oppfølging av naturforvaltningsvilkår kan finansieres gjennom 
behandlingsgebyr. 

Viser til oversending datert 13.02.2009 med utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs. 
Utkastet inneholder forslag til bestemmelser om konsesjonsbehandling av anlegg for fornybar 
energiproduksjon og anlegg for omforming og overføring av elektrisk energi utertfor grunnlinjen. 

Innledning 

Etablering av stor produksjon av fomybar energi i havområdene vil kunne komme i konflikt med 
naturforvaltningsinteresser. Mest åpenbart er vkonfliktpotensialet med fugl; sjøfugl og fugl som 
trekker over havområdene, knfr NINA rapport 338: "Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for 
sjøfugl". For andre artsgrupper enn fugl, og naturturtyper i sjø, vurderer Multiconsult (knfr 
Multiconsultrapport 1-08 "Arealkonflikter ved etablering av vindkraftverk og bølgekraftverk i 
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Norskehavet.") konfliktpotensialet som begrenset. Fornybar energiproduksjon og høgspentkabler kan 
imidlertid gi negative effekter for marine naturtyper, som verdifulle forekomster som 
kaldtvannskoraller, og marine arter utenom fugl. Uansett, når nye virksomhetstyper skal etableres er 
det av avgjørende betydning at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig før det tas beslutninger om 
etablering, og at etableringene følges opp av undersøkelser som dokumenterer de faktiske virkningene 
av gjennomførte tiltak. 

DN har i dag ansvar for marin naturforvaltning blant annet gjennom miljølovverket (naturvernlov, 
viltlov, lov om lakseflsk og innlandsflsk, og den kommende naturmangfoldloven), ved at vi har ansvar 
for deler av den marine miljøovervåkingen og marin miljøkartlegging, og som ansvarlig for 
biodiversitetskomiteen under OSPAR-konvensjonen. DN har også vært sterkt delaktig i arbeidet med 
forvaltningsplaner for havområdene, blant annet med faglig ledelse for utredningsarbeidet for 
Norskehavet. DN bidrar i arbeidet med EUs havstrategidirektiv. DN har også en viktig rolle i 
petroleumsforvaltningen; vi er blant annet en sentral høringsinstans mht. åpning av nye områder for 
leting og konsesjon. 

DN har lenge arbeidet med etablering og forvaltning av fornybar energi. I tillegg til å være en viktig 
høringsinstans under konsesjonsbehandlingen, har DN ansvar og myndighet i forhold til oppfølging av 
naturforvaltningsvilkårene i mange vannkraftkonsesjoner. DN har også vært sentral i arbeidet med 
vannbruksplanlegging som ansvarlig for drift av Samlet plan for vassdrag. DN koordinerer det 
nasj onale arbeidet med EUs vanndirektiv og den nasjonale vannforvaltningsforskriften. 
Forvaltningsplaner etter vannforvaltningsforskriften vil etter hvert også påvirke forvaltningen av de 
regulerte vassdragene. DN har i mange sammenhenger arbeidet tett med NVE; flere av de sentrale 
veilederne for konsesjonsbehandling er bl.a. et resultat av et samarbeid mellom direktoratene. 

DN er en av de sentrale høringsinstansene under konsesjonsbehandlingen etter energilovgivingen for 
bl.a. vindkraftverk og høgspentlinjer. Vi har bidratt tungt i arbeidet med å utvikle sentralt 
veiledningsmateriell om vindkraft og vindkraftplanlegging på oppdrag fra MD og OED. Vi har 
sammen med Riksantikvaren ansvar for å lage tematiske konfliktvurderinger for naturmiljø og 
kulturminner for meldte og omsøkte vindkraftverk. 

I DNs høringsuttalene av 19.12.2007 i forbindelse med evaluering av energiloven sa vi blant annet: 
"DN mener det under planlegging, konsesjonsbehandling og oppfølging av gitte konsesjoner må 
legges vekt på teknologinøytralitet. Det vil si at eksempelvis krav om kunnskapsgrunnlag, kriterier for 
konfliktaksept og vilkår knyttet til oppfølging av gitte konsesjoner blir likeartede uavhengig av 
energiform eller tiltakstype." Og: "Med bakgrunn i at vannkraft er og blir den dominerende 
energiformen er det naturlig i å ta utgangspunkt i de forvaltningsregimene som er etablert for 
vannkraften. Vi mener det må åpnes for at miljoforvaltningen kommer inn i oppfølgingen av gitte 
konsesjoner for andre energirelaterte tiltak, som vindkraft og høgspentlinjer, på samme måte som vi i 
dag har muligheter for å følge opp gitte vannkraftkonsesjoner." 

Med dette som utgangspunkt vil DN gi 3 råd når nasj onen står foran en fornybar energiproduksjon vi 
enda ikke kjenner omfanget av, verken med hensyn til om og hvor stor produksjonen kan bli, men 
også i forhold til hvilke konsekvenser en slik virksomhet vil få for miljø og andre brukerinteresser; 

1. Beslutninger om åpning av områder og konsesjoner til enkeltprosjekter må være basert på et 
godt nok kunnskapsgrunnlag.
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2. For å få en mest mulig rasjonell utvikling bør ulike former for fornybar energiproduksjon 
behandles likt i forhold til krav om kunnskapsgrunnlag i konsesjonsbehandlingen, kriterier for 
konfliktaksept og muligheter for miljøoppfølging av gitte konsesjoner. 

3. DN bør gis ansvaret for oppfølging av konsesjonsvilkår knyttet til naturforvaltning; dvs. 
muligheter til å pålegg konsesjonær å gjennomføre, bekoste eller delta i finansieringen av 
naturfaglige undersøkelser. DN bør også få myndighet til å pålegge avbøtende filtak for å 
beskytte naturmiljøet. Det vil si et forvaltningsregime som tilsvarer det vi i dag har for 
vannkraftkonsesjoner. 

Om lovforslaget 

Lovforslaget, gir etter DNs oppfatning et godt grunnlag for å utvikle en bærekraftig fornybar 
energiproduksjons i havområdene dersom slik produksjon blir teknisk og økonomisk gjennomførbar. 
En forutsetning er at lovforarbeidenes intensjoner om en kunnskapsbasert forvaltning og ivaretakelse 
av naturmiljø og andre brukerinteresser blir fulgt opp. DN registrer at lovforslaget i stor grad åpner for 
at departementet kan gi unntak fra lovens bestemmelser. En fortolkning av unntaksbestemmelsene i 
tråd med intensjonene i høringsnotatet vil være uproblematisk i forhold til de interessene DN skal 
ivareta. En mindre streng fortolkning, eksempelvis å åpne nye områder uten tilstrekkelig 
dokumentasjon av eksisterende miljøverdier og brukerinteresser, kan bli problematisk. Vi ser at den 
store usikkerheten knyttet til hva og hvordan fornybar energiproduksjon til havs vil utvikle seg, gjør at 
loven må begrense seg til å gi rammer for virksomheten. Lovforslaget gir betydelige muligheter for å 
velge ulike forvaltningsstrategier, vektlegge miljøinteresser i forhold til næringsinteresser, involvere 
ulike forvaltningsorgan m.v. 

DN har følgende kommentarer til elementer i forslaget: 

Kap 2: Planlegging 

DN er spesielt opptatt av at beslutninger i alle deler av prosessen, fra åpning av areal til bygging i 
henhold til godkjent detaljplan, er basert på gode nok kunnskaper både om verdier for miljø og andre 
brukerinteresser, og hvilke konsekvenser en utbygging vil gi. 

Forundersøkelser: 
I merknadene står det at bestemmelsen muliggjør eventuelle undersøkelser av bunnforhold, dersom det 
skulle være ønskelig. Kunnskapen om økosystemene på havbunnen er mangelfulle, og havbunnen er i 
de fleste områder ikke kartlagt. Kunnskap om havbunnen er nødvendig for å sikre at man styrer og 
regulerer fremtidig aktivitet for å unngå skader på sårbare naturtyper. Det bør derfor stilles krav til at 
undersøkelser av havbunnen gjennomføres slik at resultatene kan legges til grunn for vurderinger både 
i forbindelse med åpning av områder og konsesjonsbehandling. 

Åpning av areal: 
DN slutter seg til at det i utgangspunktet kun er områder som positivt er åpnet for energiutvinning som 
skal benyttes. Vi ser behov for en samordning av innsatsen for å få til rasjonelle løsninger, både i 
forhold til utbygging av nødvendig infrastruktur, men også i forhold til å redusere konfliktpotensialet i 
forhold til andre brukerinteresser og miljø. Erfaringene fra utviklinga av vindkraft på land tilsier også
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at man må unngå en situasjon der aktører, uavhengig av evne og vilje til å realisere prosj ekt, 
"okkuperer" arealer. 

DN ser at det vil kunne være behov for unntak fra hovedreglen. Spesielt knyttet til teknologiutvikling 
og testkjøring, eller til produksjon knyttet til eksisterende anlegg. Vi mener imidlertid at det vil være 
viktig å spesifisere og konkretisere "særlige tilfeller" hvor det kan gis unntak fra regler om åpning av 
arealer, slik at særlige tilfeller begrenses i tråd med forutsetningene i høringsnotatet. 

Kap 3: Konsesjon til produksjonsanlegg 

DN bør gis ansvaret for oppfølging av konsesjonsvilkår knyttet til naturforvaltning; dvs muligheter 
for å pålegg konsesjonær å gjennomføre, beskoste eller delta i finansieringen av naturfaglige 
undersøkelser. DN bør også få myndighet til å pålegge avbøtende tiltak for å beskytte naturmiljøet. 
Det vil si et forvaltningsregime som tilsvarer det vi i dag har for vannkraftkonsesjoner. 

Kapittelet fanger opp mange ulike og viktige forhold. For DN ser det ut som om lovutkastet og 
høringsnotatet gir de nødvendige styringsmuligheter. Eksempler kan være tidsbegrensning av 
konsesjon, søknadsprosedyrer, krav om detaljplaner og muligheter for å fastsette vilkår Kombinert 
med bestemmelser om bl.a. behandlingsgebyr, sikkerhetsstillelse og omgjøring i kapittel 10, og 
nedlegging i kapittel 6, vil ikke loven begrense mulighetene for en god styring. 

Loven gir rammer og ikke detalj erte oversikter over bl.a. krav til innholdet i konsesjonssøknader og 
konsesjonsvilkår. Detaljer blir fastsatt gjennom behandlingen av enkeltsaker eller ved at det lages 
forskrifter. Loven åpner for at departementet kan gi unntak fra en rekke av bestemmelsene. DN vil 
påpeke at unntak må forvaltes strengt i tråd med intensjonene i høringsnotatet. 

Med utgangspunkt i ønsket om en likebehandling av fornybar energiproduksjon, vil DN foreslå at man 
legger opp til å gi konsesjonsvilkår tilsvarende det som er vanlig for konsesjoner for 
vannkraftutbygging etter vassdragslovgivingen. De fleste nyere vannkraftkonsesjoner har et sett med 
standardiserte vilkår for naturforvaltning som gir muligheter for å pålegge konsesjonæren å 
gjennomføre, bekoste eller bidra til fmansieringen av relevante naturfaglige undersøkelser. De åpner 
også for å tilplikte konsesjonær å delta i fmansiering av fellesundersøkelser; som NINA påpeker i sin 
Rapport 338 er kumulative effekter av flere store vindkraftverk en mulig bekymring. I tillegg åpner 
vilkårene for muligheter til å gi pålegg om avbøtende tiltak for å kompensere for skader på 
naturmiljøet. Vannkraftkonsesjoner inneholder ofte også særlige vilkår om kulturminner (forvaltet av 
RA) og forurensing (forvaltet av SFT eller fylkesmannen). DN ser ikke problem med at det eks. vil 
være naturlig å ha egne vilkår i forhold til fisk og fiskenæring, som blir forvaltet av 
fiskerimyndighetene. 

DN mener det er naturlig at miljøforvaltningen, ved DN, får et ansvar for å følge opp 
naturforvaltningsdelen av konsesjonsvilkårene. DN mener dette er rasjonelt i forhold til 
miljøforvaltningens kompetanse, og for å utnytte synergieffekter med andre deler av 
miljøforvaltningens ansvar for marin miljøovervåking og miljøkartlegging. 

Vi legger til grunn at kostnader som måtte påløpe til forvaltning av disse vilkårene kan finansieres 
gjennom behandlingsgebyr (knfr lovforslagets § 10-1).
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Kap 4: Saksbehandling ved konsekvensutredninger 

DN mener det bør vurderes om saksbehandlingen i forkant av åpning av områder bør behandles i tråd 
med EU-direktivet om strategisk KU. 

Formuleringene i lovforslaget følger i hovedsak ny PBL. Registrerer at loven ikke setter krav om hvor 
lenge en melding med forslag skal ligge til høring. 

For miljøforvaltningen vil det være viktig at vi får anledning til å påvirke innhold og omfang 
utredningsprogrammene. 

DN viser til at det er avgjørende at konsesjonsvedtak blir fattet på tilstrekkelige og riktig grunnlag. Det 
er aktuelt med konsekvensutredninger på 2 stadier; ved åpning av områder, og ved søknader om 
konkrete prosjekter. DN legger til grunn at utredningskravene for de enkelte prosjektene vil kunne 
avhenge av omfanget og kvaliteten på konsekvensutredningene som skal lages i forbindelse med 
åpning av områder. Gode utredninger før åpning av områder reduserer behovet for prosjektspesifikke 
utredninger, og vil også kraftig redusere sannsynligheten for at det kan dukke opp forhold i de 
prosjektspesifikke utredningene som begrenser mulighetene for utbygging. 

DN ber om at man vurderer å gjennomføre en strategisk konsekvensutredning før åpning av areal 
tilgjengelig for konsesjonssøknader. Vi mener dette punktet er viktig for å sikre at man har et godt 
grunnlag for å fatte beslutning om hvilke områder som kan åpnes for konsesjonssøknader, samt for å 
sikre at man oppnår målsettingen om at staten skal ha kontroll med planlegging og at utbygging av 
fornybar energiproduksjon med tilhørende infrastruktur foretas i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 
Det er viktig at det foretas helhetlige vurderinger av konsekvenser ved den samlede påvirkningen 
utbygging av fornybar energiproduksjon til havs vil innebære, både med hensyn til omfang og 
geografiske arealer, slik at åpning av arealer gjennomføres for å sikre minst mulig negativ belastning 
for nailjøet, spesielt i særlig verdifulle og sårbare områder. Det er eksempelvis vanskelig å vurdere 
konsekvenser for sjøfugl av enkeltanlegg. Det er viktigere å vurdere hvilke konsekvensene den 
samlede virksomheten (regionalt/nasjonalt) vil kunne ha for sjøfugl. Usikkerheter og 
kunnskapsmangler om mulige miljøkonsekvenser for sjøfugl og marint biologisk mangfold bør også 
hensyntas ved åpning av areal for virksomhet, og det bør ligge inne muligheter i lovverket til å 
revidere vilkår, krav og begrensinger knyttet til allerede åpnede arealer basert på nye erfaringer og ny 
kunnskap. 

Med utgangspunkt i at man i hovedsak legger opp til å produsere energi for eksport legger DN til 
grunn at i tillegg til å imøtekomme nasjonale lover og miljømålsettinger, og internasjonale avtaler, vil 
være relevant å vurdere miljøvirkningene i forhold til EUs miljølovverk. I OSPAR-konvensjonen er 
det bl.a. laget retningslinjer for vurdering av offshore vindkraft, som må følges. 

Kap 6. Nedlegging og ekspropriasjon 

DN ber om at det vurderes om bestemmelsene om nedlegging i § 6-1, kombinert med 
sikkerhetsstillelse i § 10- 3 er dekkende for å sikre at tilstrekkelig med midler avsettes til å rydde opp 
når konsesjonen avsluttes og/eller den tekniske levetida nås.
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, 

Janne Sollie e.f. 
Direktør

Berit Lein 
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økonomiske og administrative konsekvenser 

Før åpning av områder for konsesjonsbehandling er det forutsatt at det igangsettes en forutgående 
kartleggingsprosess i statlig regi. Det er naturlig at DN involveres i dette arbeidet, og eventuelt blir 
tilført tilstrekkelige midler, for å sikre et godt nok beslutningsgrunnlag for å ivareta hensynet til våre 
ansvarsområder; sjøfugl, marine naturområder med særskilt verdi for biologisk mangfold og 
verneverdige forekomster for øvrig (eks. korallrev). 

Det vises til at arbeidet med å åpne områder for vindkraft kanskje kommer til å starte opp allerede i 
2009. 

Avsluttende kommentarer 

Havbasert vindkraft med flytende vindturbiner synes i dag som den mest aktuelle formen for storskala 
havbasert fornybar energiproduksjon. I følge "Energi 21" er vindkraft fra havområdene en 
hovedforutsetning for visjonen om at Norge skal bli en storleverandør av fornybar energi til Europa. 
Det er mye som tyder på at Norge de nærmeste årene i liten grad vil få behov for vesentlige tilskudd 
av ny fornybar energi for å imøtekomme innenlandsk energibehov og egne nasjonale forpliktelser om 
reduksjon av klimagassutslipp. Energiøkonomisering framstår både miljømessig og økonomisk som 
den beste måten å møte en eventuell økt nasjonal etterspørsel etter energi. 

Det ligger derfor an til at fornybar energiproduksjon til havs i første rekke vil gå til eksport og derved 
være en del av løsningen for EUs energiforsyning og klimaforpliktelser. Med dette som utgangspunkt 
er det rimelig å vurdere en nasjonal satsing mer i lys av den europeiske energi- og Idimapolitikken, og 
en nasjonal næringspolitikk, enn vår egen klima- og energipolitikk. 

Med hilsen
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