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Emne Kommentering af udkast til lov om fornybar energiproduksjon 

til havs mv. dateret den 13. februar 2009 

Til Olje og Energidepartementet 

Fra DONG Energi - Power 

  

DONG Energy’s kommentarer ” udkast til lov om fornybar 

energiproduksjon til havs mv."  

 

DONG Energy mener at det er positivt at lovforslaget stilles, og hilser 

lovforslaget velkomment. Vi mener at sådan et tiltag vil bidrage til en 

større forudsigelighed i koncessionsprocessen for havmølleprojekter i 

Norsk farvand udenfor grundlinjen. I Danmark og England er der gode 

erfaringer med en sådan strategisk planlægning på havmølleområdet, og 

en forholdsmæssig hurtig udbygning som følge heraf. Lovforslaget 

ligger også tæt op af den danske model mht. udbud/åbning af områder.  

 

Vi har bemærkninger til følgende emner: 

 

Ressourcer i forbindelse med en strategisk planlægning 

Forslaget om en strategisk planlægning forudsætter en forudgående 

kortlægningsprocedure i statsligt regi. Dette er en ressourcekrævende 

proces. Vi mener at det er vigtigt at processen startes hurtigst muligt 

sådan at behovet for områder kan imødekommes når teknik og 

støtteordning muliggør en udbygning til havs i Norge. Vi opfordrer 

derfor at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for opstart af 

sådan en proces hurtigst muligt.    

 

Økonomisk støttesystem 

Hvis målet med lovforslaget er en større og hurtigere udbygning af 

vedvarende energi til havs, bør de tilsvarende rammer omkring et 

økonomisk støttesystem være klare og forudsigelige i en tidlig fase af 

projektudviklingen af havmølleprojekter.   

 

Allerede meldte projekter 

Det forstås af lovforslaget at allerede forhåndsmeldte projekter skal 

ansøge koncession på ny. Vi opfordrer til, at det defineres nærmere 

hvorledes forhåndsmeldte projekter, der endnu ikke er behandlet, stilles.  

 

Netforhold 

Lovforslaget beskriver at det interne net i en park følger 

behandlingsprocessen for parken. Netanlæg i øvrigt er ikke omfattet af 

reglerne omkring åbning af arealer, altså kan disse netanlæg blot 

meldes, udredes og ansøges. Vi mener at det er vigtigt at vilkår for 
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Dok. nr.  netløsningen er afklaret når der skal gives tilbud på et åbent område, og 

det bør overvejes hvordan dette løses bedst muligt.  

 

Lovforslagets område  

Lovforslaget omfatter området udenfor grundlinjen. Energianlæg 

indenfor grundlinjen omfattes fortsat af energiloven. Samme 

energianlæg kan derfor omfattes af to lovgivninger. Hvorledes 

havenergiloven koordineres med energiloven og anden lovgivning bør 

beskrives nærmere.    

 

Prekvalificering 

Det nævnes at ansøgere kan vedlægge prekvalificering og/eller estimat 

af gennemføringsevne. Dette er et godt udgangspunkt og vi opfordrer til 

at begreberne defineres i detaljer således at krav til ansøger bliver klare 

og gennemskuelige.  

 

Eneret til areal 

I ansøgningsprocessen vurderes hvorvidt ansøgere skal have eneret til 

det aktuelle havareal, eller om det skal være muligt at anden part 

tilkendes ret til at installere supplerende produktion indenfor samme 

hav-areal. I denne proces opfordrer vi til at det tages i betragtning 

hvorvidt anden part eventuelt forringer første parts produktion. 

 

Konsekvensutredninger 

I det tilfælde af der er flere ansøgere til et område, nævnes det 

uhensigtsmæssige i at alle ansøgere gennemfører 

konsekvensutredninger. Dette er positivt, og vi mener i den forbindelse 

at det er meget vigtigt at denne proces struktureres optimalt i forhold til 

antal ansøgere, for derigennem at sikre at ikke flere ansøgere 

gennemfører ligelydende og komplette konsekvensutredninger for 

samme område. 

 

Sikkerhed og beredskab 

I forhold til sikkerhedsregimer i forbindelse med havmølleparker i drift, 

mener vi at det vil være hensigtsmæssigt at beskytte søkabler, fx med 

en 200 meter beskyttelseszone, i lighed med Dansk lovgivning. 

Alternativt at koncessionen giver koncessionshaver ret til at begrænse 

aktiviteter som sejlads og fiskeri i et åbnet område.   

 

 

Med venlig hilsen 

DONG Energy - POWER 
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