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Det vises til brev av 13. februar 2009 hvor det bes om kommentarer til utkast til lov om
fornybar energiproduksjon til havs.

Generelle kommentarer:

I forslaget til lov om fornybar energiproduksjon til havs er virkeområdet for loven definert i §
1-2 som "...  norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjene, på norsk kontinentalsokkel og for
havområder eller i soner...".  Havne- og farvannsloven gjelder utover i sjøen til grensen for
norsk territorialfarvann, dvs. 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Det vil si at disse lovene
har noe overlappende virkeområde. Til dette vil vi minne om at tiltak som iverksettes
innenfor havne- og farvannslovens virkeområde vil trenge tillatelse fra Kystverket.

Videre ønsker Kystverket å gjøre oppmerksom på at etablering av produksjonsanlegg er et
forhold som berører skipsfartens sikkerhet, og som derfor også vil berøre
beredskapsbehovet i forhold til akutt forurensning til sjøs. Det betyr at jo flere anlegg som
etableres, jo større risiko for skipsfarten, og en større sannsynlighet for at
beredskapsbehovet må endres, eller at utformingen eller lokaliseringen av beredskapen
kan måtte justeres.

Før et område åpnes med sikte på tildeling av konsesjoner skal det foretas en aweining
mellom ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området, og det skal
utarbeides konsekvensutredninger. Kystverket vil bemerke at sjøtrafikken i så henseende
utgjør en vesentlig interesse. For å unngå produksjonsanlegg som er til unødig hinder, eller
produksjonsanlegg som er direkte til skade for sjøsikkerheten, er det viktig at det blir tatt
hensyn til sjøtrafikken før slike områder etableres.
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Det vises videre til Havrettskonvensjonen art. 60 nr. 7:

"Artificial islands, installations and structures and the safety zones around them may not be
established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential
to international navigation"

Kystverket mener at slike anerkjente skipsleder, "sea lanes" er etablert gjennom norsk
sedvane i norske farvann, og at det derfor er viktig at man vurderer sjøtrafikken i et område
grundig før man åpner et område for tildeling av konsesjoner. I tillegg nevnes det at
rutetiltak vedtatt av IMO også anses som "sea lanes". Vi ber derfor om at Kystverket alltid
høres før slike arealer åpnes med sikte på tildeling av konsesjoner.

Til § 5-2  (sikkerhetssoner, merking)

Kystverket ønsker å påpeke at begrepet sikkerhetssoner materielt sett bør omfatte det
samme som i petroleumsvirksomheten, jfr. forskrift av 31.august 2001 nr. 1016: Forskrift
om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 4.

Videre bør merking av innretninger være i samsvar med Kystverkets bestemmelser, som i
petroleumsvirksomheten jfr. forskrift av 3. september 2001 nr. 1100: Forskrift om utforming
og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) §
72.
Både en nærmere avklaring av begrepet sikkerhetssone, og nærmere krav til merking av
innretningene bør skje i forskrift.
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