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>	HØRING - UTKAST TIL LOV OM FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON TIL HAVS 
HAVENERGIL OVEN 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring. 

LO støtter det presenterte lovforslaget herunder spesielt bestemmelsen om at retten til 
0	utnyttelse av fornybare energiressurser tilhører staten. 

>
	Lovforslaget bærer preg av at dette er et nytt umodent område. Det bør på sikt føre til en 

revisjon av loven hvor deler av de bestemmelsene som departementet ser for seg løst gjennom 
forskrifter blir løftet inn i loven. LO ber samtidig om en klargjøring av forholdet knyttet til 
hvor tilsynsmyndigheten for dette området skal plasseres og en klargjøring av om 
systemansvaret vil følge de samme prinsipper som er lagt til grunn for tildeling av 
systemansvaret innen Energiloven. 
LO viser til Petroleumsloven bestemmelser og mener Havenergiloven bør inneholde 
tilsvarende bestemmelser som sikrer Staten rett til deltakelse i utbygging av felt. 

Etablering av fornybar energiproduksjon til havs er et område Norge har gode forutsetninger 
for å mestre med den kompetansen som gjennom mange år er bygget opp innen olje og gass 
sektoren. En slik etablering kan danne grunnlaget for oppbygging av en norsk 
leverandørindustri for ny fornybar energiproduksjon. Loven må derfor følges opp av en 
helhetlig plan som legger forholdene til rette for at denne energiproduksjonen bidrar til å 
skape flere lørmsomme norske arbeidsplasser innen leverandørbedriftene. 
Lovverket må støtte opp om fellesprosjekter basert på et samspill mellom den etablerte 
petroleumssektoren og den nye fornybare energiproduksjonen. Slike prosjekter kan gi et mer 
solid grunnlag for etablering av den nødvendige infrastruktur. 

Når det gjelder avgifter for arealbruk bør de ses i sammenheng med at vindprosjekter generelt 
ikke er prismessig konkurransedyktige i dag Rabatt eller midlertidig fritak for avgifter, 
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herunder arealavgiften bør kunne gis som støtte til utvikling av fornybar kraft sammen med 
direkte støtteordninger. 
LO ber om en vurdering av om en forlengelse av konsesjonstiden ut over 30 år kan være en 
fornuftig endring av loven. En forlengelse av konsesjonsperioden innebærer en større 
sikkerhet for de investeringer som må foretas. 

LO mener det går et skille mellom etablering av energiproduksjon som er tiltenkt det norske 
markedet og energiproduksjon som er tiltenkt eksport. Det bør også gjenspeile seg i de 
støtteordninger som etableres. LO registrerer at det er retningslinjer i fornybar direktivet som 
omhandler ut- og innførsel av fornybar energi. Det bør i denne sammenhengen belyses 
hvordan en vekst i eksporten av fornybar energi kan gjennomføres uten at det fører til at norsk 
industri blir skadelidende i form av en kraftig prisøkning i det norske kraftmarkedet. Direkte 
overføringslinjer fra offshore installasjoner til land i Europa kan bidra til et slikt skille i 
energipriser. 

Etablering av energiproduksjon til havs kan medføre konsekvenser knyttet til miljø, sikkerhet 
og ikke minst utfordringer knyttet til fiske. Lovens bestemmelser om konsekvensutredninger 
og føringer for at det skal tilstrebes en sameksistens med andre aktører er av avgjørende 
betydning. Eksisterende erstatningssystemer for eventuelle tap for fiskeriene bygger opp 
under løsninger som fremmer en slik sameksistens. 
LO mener loven må inneholde bestemmelser om vedlikehold, oppgradering og eventuell 
opprydning av anlegget og anleggsområdet knyttet til utløpet av konsesjonsperioden. 

Kommentarer til enkelte paragrafer: 

§ 2-2 åpning av areal 
LO mener det bør klargjøres at en slik åpning skal medføre en høring med relevante 
interessenter og en offentlig kunngjøring før det tas beslutning om åpning I likhet med 
bestemmelsen i Petroleumsloven bør det legges inn en tidsfrist på 3 måneder for å uttale seg. 

§ 3-4 Vilkår 
LO forutsetter at det settes en tidsgrense fra konsesjon er gitt til anlegget er i drift. Det er 
viktig å sikre at de konsesjoner som er tildelt blir brukt. Ubenyttede konsesjoner bør 
automatisk falle bort etter en gitt tid. 

§ 8-1 Systemansvar 
LO mener det i likhet med bestemmelsen i Energiloven bør fastslås at departementet tildeler 
myndigheten til å utøve systemansvar på nærmere fastsatte vilkår. LO mener dette 
systemansvaret må tildeles Statnett.
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§ 10-2 Arealavgift 
LO mener det er lovens bestemmelse om at arealavgift kan pålegges bør endres til at 
konsesjonæren pålegges å betale en arealavgift til staten. Denne avgiften kan enten gis som en 
rabatt eller et midlertidig fritak som en del av en støtteordning for etablering av ny fornybar 
energiproduksjon.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Saksbeh.: Olav H. Lie
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