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Svar på høring vedr. utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs 

Vi viser til høring av 13. februar 2009 vedr. utkast til lov om fornybar energiproduksjon 
til havs mv. (Havenergiloven). 

Høringsnotatet, herunder merknader til de enkelte bestemmelser i den foreslåtte loven 
kap. 8, samt forslag til lovutkast kap. 9, gir innføring og oversikt over innhold og 
hvordan OED ønsker å avgrense lov om fornybar energiproduksjon til havs utenfor 
grunnlinjene i omfang og mot annet regelverk mv. Notatet inneholder forslag til 
bestemmelser om bl.a. konsesjonsbehandling av anlegg for fornybar energiproduksjon, 
anlegg for omforming og overføring av elektrisk energi utenfor grunnlinjen, herunder 
regler for åpning av area1 for konsesjonssøknader, konsekvensutredninger og ved 
eventuell nedleggelse av energianlegg. Høringsnotatet inneholder videre bl.a. forslag til 
bestemmelser om utførsel og innførsel av elektrisk energi, sikkerhet og arbeidsmiljø, 
erstatning til fiskere, arealavgift og systemansvar mv. 

Landbruks- og matdepartementet viser til Stmeld. nr. 34 (2006-2007) Norsk 
klimapolitikk og behandlingen av denne, hvor det gjennom Klimaforliket ble uttrykt 
enighet om å lage en nasjonal strategi for kraftproduksjon fra havmøller og andre 
fornybare energikilder. Lovforslaget er en direkte oppfølging av dette strategiarbeidet 
hos OED. Forslaget vil gi et rettslig ramnieverk for å gi konsesjoner utenfor 
grunnlinjene og på annen måte regulere forhold nevnt over knyttet til produksjon av 
fornybar energi til havs med tilhørende anlegg for omforming og overføring av elektrisk 
energi fra slike installasjoner. 

Landbruks- og matdepartementet ser positivt på arbeidet med å legge til rette for 
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fornybar energiproduksjon til havs, herunder nevnte lovutkast. Vindkraft har hatt en 
betydelig produksjonsvekst i Europa de siste årene, og interessen for 
vindkraftproduksjon til havs er økende i flere kyststater. Norge har store havarealer 
med gode vindforhold, og vindkraft kan over tid gi viktige bidrag til Norges fornybare 
energiproduksjon og nasjonale mål om reduserte utslipp av klimagasser, i tillegg til 
viktig kompetanse- og industriutvikling 

Omfanget av offshore vindkraftutbygging i Norge er usikkert per i dag. Dette vil være 
avhengig av politiske prioriteringer, virkemidler vedr. forskning og teknologiutvikling, 
økonomiske rammevilkår mv. Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at 
satsingen på fornybar energiproduksjon til havs skjer i tråd norsk energi- og 
klimapolitikk. Det er imidlertid viktig at dette arbeidet drives parallelt med øvrig satsing 
på energiomlegging og økt produksjon av andre former for fornybar energi, herunder 
bioenergi, som kan gi betydelige positive energi- og klimabidrag basert på ffigjengelig 
teknologi på kort sikt. Utover dette, har Landbruks- og matdepartementet ingen 
merknader til høringsnotatet. 
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