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Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs - høringsuttalelse
fra Lyse Produksjon AS
Vi viser til høringsnotat datert 13. februar 2009. I det følgende foreligger høringsuttalelse fra Lyse
Produksjon AS.

Lyse har ambisjoner om å være en betydelig aktør innen marin fornybar energi. Selskapet har i
dag en aktiv rolle innen prosjektutvikling av offshore vindkraft og ser for seg å delta også ved
fremtidige vindkraftutbygginger offshore. Lyse har blant annet forhåndsmeldt Sørlige Nordsjøen
vindkraftverk (bunnfaste turbiner) og Utsira offshore vindkraftverk (flytende turbiner).

Det er i dag økende interesse og aktivitet innen utnyttelse av marin fornybar energi. Dette ser en
blant annet i land rundt Nordsjøbassenget som Storbritannia, Danmark og Tyskland. For at Norge
skal kunne ta en aktiv del i denne utviklingen ved planlegging og utbygging av konkrete prosjekter
innenfor egne grenser er det svært viktig å raskt få på plass et fullstendig rammeverk med
utfyllende lovverk, forskrifter og insentivordninger. Lyse er derfor positiv til at det nå er utarbeidet et
utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs. Loven vil bidra til å gi forutsigbarhet for de
aktørene som ønsker å utvikle og bygge ut fornybare energiformer til havs, der mye av teknologien
i dag er umoden og kun i liten grad kommersielt tilgjengelig.

I lovforslaget synes det lagt opp til et konsesjonssystem som tilsvarer den blokkmodellen som
gjelder for petroleumsvirksomheten. Forut for åpning av et område foretas avveininger mellom
ulike interesser i det aktuelle området og det utarbeides konsekvensutredninger. Dette er
tidkrevende prosesser, og parallelt med dette er det viktig å opprettholde kontinuiteten i det
arbeidet som i dag legges ned i utvikling av konkrete fornybare offshore energiprosjekter i norske
farvann. Lyse mener derfor at en allerede nå, i påvente av at et fullstendig rammeverk kommer på
plass, igangsetter utredningsarbeid knyttet til pilotprosjekt med tanke på fremtidige blokkåpninger.
Slik Lyse ser det vil det være naturlig at de første blokktildelingene finner sted i sørlige del av norsk
sektor der en fokuserer på grunne områder, og at pilotprosjekt lokaliseres til dette området. Dette
begrunnes blant annet med:

• Nærhet til relevante markeder og petroleumsinstallasjoner offshore med lang levetid.
• Nærhet til overføringskabler (eksisterende og planlagte, inkl. Statnett sitt skisserte

nettutviklingskart) til fastlandet og det øvrige Europa.
• Tilgang på infrastruktur fra petroleumsvirksomheten, for eksempel fartøy og helikopter.
• I forhold til offshore vindkraft er det betydelige områder med havdybder som muliggjør

utbygging av bunnfaste vindkraftanlegg, som er den teknologi som i dag er tilgjengelig.
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Ved å initiere et pilotprosjekt nå vil mange viktige forhold knyttet til potensielle områder trolig være
avklart innen et fullstendig rammeverk med utfyllende forskrifter og insentivordninger er på plass.
På denne måten vil første blokktildeling kunne gjennomføres mer effektivt. Lyse sitt
forhåndsmeldte vindkraftprosjekt "Sørlige Nordsjøen vindkraftanlegg" kan gjerne danne basis for et
pilotprosjekt.

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 til petroleumsinstallasjoner. Lyse er positive til at det åpnes for
slike unntak, da dette vil kunne sikre en rask og smidig myndighetsbehandling for slike anlegg.

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

I § 3-5 tidsbegrenses konsesjoner til en ramme på 30 år. For en varig ressurs som bla. vindkraft vil
det kunne være lønnsomt å bygge deler av anleggene med betydelig lengre levetid enn 30 år. Det
er viktig at lovverket stimulerer til at industrien også kan se verdier i anleggsinvesteringer ut over
30 år, og at slike verdier kan synliggjøres også i utbyggingsfasen for en konsesjon.

I lovutkastet legges det opp til at rettighetshaver kan pålegges å betale avgift for bruk av areal (§
10-2, arealavgift). Marin fornybar energi er enda i en innledende fase, og det ligger store
utfordringer i å gjøre denne formen for energiproduksjon økonomisk konkurransedyktig i forhold til
tradisjonelle energiformer. Dette nødvendiggjør statlige insentivordninger. Lyse mener det derfor
ikke er hensiktsmessig med en slik avgift.

Avslutningsvis ønsker Lyse 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 Lyse at småskalaanlegg i tilknytning til petroleumsanlegg må gis høy
prioritet for rask og pragmentarisk saksbehandling.
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