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Utkast til lov om fornybar energi til havs utenfor grunnlinjen 

  
Sammendrag 
 

Fylkesrådet tilrår å slutte seg til regjeringens forslag til lov for planlegging og utbygging av 

fornybare energiressurser utenfor grunnlinjen. Det tilråes videre at prinsippene som skal gjelde for 

erstatning av tapte bruksretter og utnyttelsesmuligheter som følge av slik utbygging innarbeides i 

lovforslaget.  

Lovforslaget som nå er ute på høring med høringsfirst 17. april,  legger opp til at det i hovedsak skal 

nyttes samme prinsipper for plan og utbygging som ved utbygging av olje og gassinstallasjoner til 

havs.  

 

 

Bakgrunn 
 

Både i Norge og i andre land er økt utnyttelse av fornybar energi et viktig element i en politikk for å 

redusere globale utslipp av klimagasser. I mange land er også hensynet til å styrke 

forsyningssikkerheten en viktig begrunnelse for økt satsing på fornybar energiproduksjon. 

Vindkraft er den fornybare energikilden som har hatt høyest vekst i produksjonen i Europa de siste 

årene. Dette forventes å vedvare i årene framover. I mange land vil knapphet på egnet areal over tid 

begrense mulighetene for utbygging av vindkraft på land.  

Det er en økende interesse for å utnytte havarealer til fornybar elektrisitetsproduksjon. Blant annet 

Danmark og Storbritannia har etablert enkelte store vindkraftanlegg på grunt vann. Vindkraftanlegg 

for større dybder, og andre teknologier som bølgekraft, er på forsknings- eller utprøvingsstadiet. 

Flere land rundt Nordsjøbassenget, samt andre kyststater, har omfattende planer for utbygging av 

vindkraftanlegg til havs. EU-kommisjonen forventer en betydelig utbygging av offshore 

vindkraftproduksjon fram mot 2020 og 2030.  

Norge har store havarealer med gode vindforhold. Det teoretiske potensialet for produksjon av 

fornybar energi i norske havområder er meget stort. Norske miljøer har høy kompetanse på offshore 

teknologi, marine operasjoner mv, og den skisserte utvikling er derfor også interessant i et 

industrielt perspektiv. 

 

Lovforslaget som nå er ute til høring tar sikte på å regulere en eventuell fremtidig utbygging av 

anlegg for fornybar energiproduksjon til havs utenfor grunnlinjene. Slik produksjon foregår ikke i 

dag. 

I hvilken grad og i hvilket omfang slik utbygging vil finne sted vil avhenge av forhold som ligger 

utenfor lovforslaget. Det vil si overordnede politiske prioriteringer med tilhørende virkemidler 

knyttet til forskning og teknologiutvikling, økonomiske rammevilkår for fornybar energiproduksjon 

mv.  
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Lovforslaget skal legge til rette for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs i samsvar med de 

samfunnsmessige målsetninger som etableres. Lovforslaget inneholder bestemmelser og etablerer 

prosedyrer som bidrar til at etablering av energianlegg i lovens virkeområde planlegges, bygges og 

disponeres slik at hensynet til energiforsyning, miljø, sikkerhet, næringsvirksomhet og andre 

interesser ivaretas 

 

 

Problemstillinger 
 

I høringsnotatet fra olje- og energidepartementet gjennomgåes gjeldende rett i eksisterende 

lovgivning. Gjeldene lovgivning ivaretar bare i liten grad kravene til samfunnsmessig styring av 

prosesser rundt åpning av arealer, konseskvensutredning og detaljplanlegging av slike anlegg. 

 

Det er videre klart at folkeretten, gjennom havrettskonvensjonen, åpner for at Norge kan regulere 

utnyttelse av fornybare energiressurser innen sjøterritoriet, den økonomiske sone og over 

kontinentalsokkelen. 

 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til omfanget av fremtidig utbygging av fornybar 

energiproduksjon til havs og hvordan slik utbygging vil finne sted. Fremtidig utbygging vil også bli 

påvirket av hvilke virkninger fornybar energiproduksjon vil ha for miljøet og for annen bruk av 

havarealene. Dette har man begrenset kunnskap om i dag. Videre er det stor usikkerhet om 

teknologiutvikling og kostnader ved utbygging og tilkobling til eksisterende kraftsystemer, 

etterspørsel etter energi og finansieringsmuligheter.  

 

Departementet har sett det nødvendig å ha lovbestemmelser som slår fast sentrale prinsipper, og 

som samtidig er fleksible slik at det er mulig raskt å kunne regulere ulike problemstillinger som 

oppstår.  

 

I arbeidet med lovutkastet har departementet vurdert bestemmelser om den økonomiske regulering 

av produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi, regelverk knyttet til nettregulering, 

markedsplass, funksjonelt og selskapsmessig skille mellom produsent og nettoperatør, 

kraftforsyningsberedskap mv.  

 

Departementet har kommet til at disse spørsmål krever nærmere utredninger for å sikre at en slik 

regulering blir hensiktsmessig utformet. Lovbestemmelser og forskrifter på dette område vil 

foreligge i god tid før det er aktuelt med store investeringer innen lovens virkeområde. 

 

Lovforslaget som nå er på høring regulerer planlegging, utbygging, drift og nedlegging av anlegg 

for fornybar energiproduksjon og anlegg for omforming og overføring av elektrisk energi til havs.  

 

 Det foreslås en bestemmelse som slår fast at retten til utnyttelse av fornybare energiressurser 

til havs tilhører staten.  

 Forslaget inneholder en bestemmelse om åpning av areal med sikte på tildeling av konsesjon 

til fornybar energiproduksjon. Det gir staten kontroll med at planlegging og utbygging av 

fornybar energiproduksjon og overføringsanlegg foretas i et helhetlig perspektiv hvor alle 

relevante interesser og forhold blir vurdert.  

 Lovforslaget fastsetter konsesjonsplikt for å bygge, eie og drive anlegg for fornybar 

energiproduksjon og anlegg for omforming og overføring av elektrisk energi til havs. I 

konsesjon kan det stilles vilkår som ivaretar hensynet til energiforsyning, miljø, sikkerhet, 

næringsvirksomhet og andre interesser ved utbygging, drift og nedlegging av slike anlegg.  

 Forslaget gir departementet hjemmel til å bestemme at deler av loven i enkelte tilfeller gis 

anvendelse for ikke-fornybar elektrisitetsproduksjon til havs. Dette kan for eksempel være 
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aktuelt ved eventuell planlegging av storskala gasskraftverk til havs for leveranser til 

kraftsystemet på land.  

 Departementet foreslår en generell hjemmel til å pålegge avgift for disponering av arealer til 

fornybar energiproduksjon til havs. 

 Lovforslaget inneholder bestemmelser om systemansvar som skal ivareta den løpende 

driften av et fremtidig offshore kraftsystem.  

 

Sentrale spørsmål for Nordland vedrørende forslaget:  

 Skal staten ha retten til utnyttelse av fornybare energiressurser utenfor grunnlinjen. 

 Sikrer forslaget at alle relevante  samfunnsmessig hensyn blir ivaretatt knyttet til 

etableringen av fornybar energiproduksjon 

 Gir forslagets bestemmelser for spørsmål som skal belyses nok innsikt i konkurrerende bruk 

av arealene 

 Hvordan kompenseres gammel bruk av arealer hvis de taes i bruk til ny virksomhet.  

 

 

Fylkesrådens vurdering 
 

Grunnlinjen, som er den rette linjen mellom de ytterste omflødde skjær, er betraktet som grensen 

for de områder som kommunene rett til å utøve sin myndighet over bl.a. etter plan og 

bygningslovens bestemmelser. Det er imidlertid på det rene at kommunegrensene strekker seg 

lenger ut enn dette.  Det har også vært et tema  i sammenheng for hvor langt ut kommunenes 

beskatningsrett rekker (eiendomsskatten). Når det gjelder bruken av naturressursene i områdene 

utenfor grunnlinjen er dette stort sett retter som forvaltes etter allemannsrettens bestemmelser eller 

reguleres av ulike konsesjonsbestemmelser der forvaltningen ligger  på statens hånd.  Olje- og 

gassressursene tilhører staten, og mange fiskeressurser forvaltes etter lignende prinsipper (kvoter).  

Felles for disse er at dette er ressurser som Stortinget har vedtatt skal forvaltes av staten ut fra de 

mange ulike interesser som er knyttet til disse.  Fylkesrådet slutter seg til prinsippet om at Staten 

eier ressursene knyttet til fornybar energiproduksjon til havs.  Beskatningsretten for kommunene til 

eventuelle installasjoner berøres ikke av denne diskusjonen, da den retten gjelder uansett hvem som 

eier de fysiske installasjonene. Dette forutsettes avklart gjennom det bebudede forslag om grense 

for utskriving av eiendomsskatt i sjøområde. Alternativ til beskatningsrett kan være at 

kommuner/fylkeskommuner får del i den foreslåtte arealavgiften. 

 

På samme måte som for forvaltning av øvrige naturressurser i havområdene, er det viktig at en har 

et felles regelverk for hvordan disse skal forvaltes. Lovverket som nå er til høring, har de samme 

prinsipper for forvaltning som bl. a brukes når det gjelder å forvalte olje og gassressursene.  Disse 

er under stadig utvikling.   Fylkesrådet mener at lovforslaget dekker samfunnets interesser til 

opplysning, bl.a gjennom konsekvensutredninger, og til medvirkning i plan og utbyggsprosessen,  

og til sikring av samfunnets styringsrett med utnyttelsen ved at utbygging knyttes til 

konsesjonsinstituttet.  Dette gir også god kontroll med hvordan eventuelle anlegg skal fjernes. 

 

Det norske rettssystemet har lovreguleringer og rettspraksis for hvordan bruksretter/eiendomsrett 

skal erstattes dersom disse blir fratatt noen til fordel for tiltak som har større samfunnsnytte.  I dag 

skjer dette både ved erstatning til den enkelte berørte som mister sine retter eller gjennom ulike 

kompensasjoner til kommuner eller fylkeskommuner. Lovverket ivaretar dette overfor fiskernes 

interesser. Dette ansees etter rådens vurdering som tilstrekkelig. 
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Vedtakskompetanse 

 
Høringsfristen for dette lovforslaget er satt til  17.april.  Fylkesråden mener at denne ligger så nært 

opp til fylkestingsamlingen i april at saken forelegges fylketinget. Fylkesrådet har underrettet 

departementet om sin innstilling til fylkestinget. Fylkestinget vedtok i sak 65/09 å oversende saken 

til behandling i fylkesrådet. 

 

 

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 
 

Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslag om regulering av en eventuell fremtidig utbygging 

av anlegg for fornybar energiproduksjon til havs utenfor grunnlinjen.   

 

Fylkesrådet forutsetter at departementet kommer tilbake til hvorvidt kommunene skal ha en egen 

beskatningsrett/andel av arealavgift (gjelder også fylkeskommunene) på denne type installasjoner 

utenfor grunnlinjen.  

 

 

Bodø den 28.04.2009  

 

 

Arve Knutsen 

fylkesråd for næring 

 

 

28.04.2009 Fylkesrådet 

FRÅD-053/09  

Vedtak: 

Innstillingen vedtatt. 

 

 


