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Uttale til høring, utkast til Lov om fornybar energiproduksjon til havs

Vedlagt finner dere HaugaIand Vekst's kommentarer til forslaget.

Haugaland Vekst er et interkommunalt selskap med formål å drive
næringsutviklingsarbeid for eierkommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira. I
tillegg er Rogaland Fylkeskommune medeier.

Fornybar energi til havs er et svært aktuelt for vår region og blant våre eiere er det
Utsira kommune som har konkrete planer. I tillegg har Karmøy kommune planer for å
etablere testfasiliteter, METSenter. For regionens næringsliv er energi svært viktig,
både på produksjons- og ikke minst forbrukssiden. Eksempler er sterke motorer som
prosessindustrien med Hydro Karmøy og StatoilHydro på Kårstø innen gass.

Med en stor leverandørindustri og maritim virksomhet som i stor grad leverer til
kraftkrevende og energirelaterte virksomheter og med de naturlige forutsetninger, er
det naturlig for vår region å ha energi som satsingsområde.

Om dere har spørsmål kan de rettes til Haugaland Vekst IKS, tlf. 52010810 eller på e-
post: ha ik h- eks .n
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Vedlegg:

Uttalelse til høring, Lov om fornybar energiproduksjon tiI havs mv fra HaugaIand
Vekst IKS

I lovforslaget er det lagt opp til et konsesjonssystem forholdsvis likt den blokkmodellen
som gjelder for petroleumsvirksomheten. Før åpning av et område foretas avveininger
mellom ulike interesser i det aktuelle området og det skal utarbeides
konsekvensutredninger. Haugaland Vekst mener at det er viktig å sette i gang nødvendig
utredningsarbeid så snart som mulig med tanke på fremtidige blokkåpninger. Om
nødvendig i første omgang for enkelte utvalgte områder for ikke å forsinke prosessene
som er i gang. Slik Haugaland Vekst ser det, er det viktig å bevare kontinuiteten i
prosjektene som allerede er under planlegging, dette gjelder også områder for testing og
utprøving av teknologiene i reelle omgivelser. I og med at slike testinger må foretas før
en kommer videre, vil det være naturlig at de første tildelingene er til disse. Grunne
områder der bunnfaste installasjoner er mulig og som er under planlegging på den
sørlige del av norsk sektor, må unngå forsinkelser og også være blant de første
blokktildelingene. Dette begrunnes blant annet med:

• Testing og utprøving av teknologi, materialvalg, overføring til nett, drift og
vedlikehold, med mer er viktig for å i neste omgang kunne etablere pilotanlegg
og deretter fullskala-anlegg.

• For å gi den norske leverandørindustrien og maritime virksomheter gode
muligheter til å være med i front i utvikling av en industri som kan bli svært
viktig framover.

• Nærhet til petroleumsinstallasjoner offshore
• Nærhet til overføringskabler (eksisterende og planlagte, inkl. Statnett sitt

skisserte nettutviklingskart) til fastlandet og det øvrige Europa.
• I forhold til offshore vindkraft er det betydelige områder med havdybder som

muliggjør utbygging av bunnfaste vindkraftanlegg, som er tilgjengelig teknologi i
dag.

Ved å etablere et testområde og gi mulighet til pilotprosjekt nå, vil mange viktige forhold
knyttet til potensielle områder være avklart innen et fullstendig rammeverk med
utfyllende forskrifter og insentivordninger er på plass. På denne måten vil første
blokktildeling kunne gjennomføres mer effektivt.

I § 2-2 (åpning av areal) åpnes det for å gjøre unntak fra reglene om åpning av areal i
særlige tilfeller. Dette kan gjelde tidsmessig avgrensende pilotprosjekter eller
tilsvarende, eller for mindre anlegg som er forsyningsanlegg
petroleumsinstallasjoner. Haugaland Vekst er positive til at det åpnes for slike unntak,
da dette vil kunne sikre en rask og smidig myndighetsbehandling for slike anlegg.

HAUGALANO VEKST KARMSUNDSGT. 51 - N-5531 HAUGESUND - T LEFOft 62 01 08 10 - 6-905I: P0ST63-1-VEKST.N0
WWW.HAUGAIAND-VEKST.N0 - 096 NR.: 987 637 013 MVA

Etter § 3-3 i lovutkastet, kan det stilles vilkår om forhåndsgodkjennig av søker
(prekvalifisering) for et område. Ved en slik ordning mener Haugal Vekft at det er
svært viktig at det fra myndighetshold er fokus på å sikre et mångfo dør6ildet ved
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områdetildelinger. Videre bør hovedkriterier for prekvalifisering raskt kommuniseres ut
av departementet. Dette for å skape forutsigbarhet for aktørenes satsing.

Når det gjelder § 5-9 arealavgift mener Haugaland Vekst at arealavgiften innenfor
territorialgrensen bør tilfalle den kommunen som eier arealet Dette for å styrke
distriktskommunen langs kysten. Dette vil også bidra til en mer positiv holdning til
denne satsingen i de berørte kommunene.

Om det skulle bli aktuelt å opprette et nytt organ mener Haugaland Vekst at det er
naturlig at dette lokaliseres til Rogaland i tilknytning til det planlagte METSenter (marin
energi testsenter), Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet  Sør.  Disse er
alle representert i Nord-Rogaland.

Avslutningsvis ønsker Haugaland Vekst å peke på den norske utviklingen som finner
sted innen marin fornybar energi i dag. For at denne utviklingen ikke skal stoppe opp i
påvente av å få på plass et lovverk med forskrifter, mener Haugaland Vekst at småskala-,
test- og pilotanlegg må gis høy prioritet.
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