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Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs
(Havenergiloven)  -  høring

Det vises til forslag vedrørende ovennevnte datert 13.2.2009.

Nedenfor følger Norsk Industris kommentarer til forslaget om ny
havenergilov.

Havvind som satsningsområde er svært interessant for videre
norsk industriutvikling i et lengre perspektiv. En nysatsning som
dette må betraktes som næringsutvikling og må behandles
deretter.

Det er på det rene at en videreutvikling av Havvind er helt
avhengig av massiv offentlig støtte, der finansieringen må skje via
direkte overføringer. Satsningen offshore må derfor behandles
separat med egne rammebetingelser for utbygging av
produksjonsenheter og infrastruktur. Dette er en forutsetning for å
lykkes med satsningen samtidig som en bærekraftig fastlands-
industri opprettholdes.

Det er langt fram, men det er likevel viktig at Regjeringen bereder
grunnen, slik den her har gjort ved å legge frem et forslag til en lov
som skal regulere denne virksomheten til havs. Norsk Industri
ønsker imidlertid å understreke at det er avgjørende viktig at
problemstillinger knyttet til hvem som skal være regulator,
systemansvarlig og eie nettet til havs finner sin løsning på en god
måte. Et slikt forslag skal også fremlegges for Stortinget sammen
med lovforslaget.

Det er avgjørende viktig at en politikk som legger til rette for
satsning på havenergi ikke skal gå på bekostning av
fastlandsindustrien hva gjelder kostnader for infrastruktur og kraft.
Fastlandsindustrien skal ikke subsidiere satsning på norsk sokkel.
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Norsk Industri legger til grunn at dette er et avgjørende premiss
for Regjeringens videre satsning på havenergi.

Finansiering og implikasjoner for fastlandsindustrien

Loven gir fullmakter og det er hvordan den blir praktisert som vil
være det mest avgjørende for om en omfattende satsning på
havenergi blir en suksess eller ikke.

Industrien er avhengig av langsiktige rammebetingelser for videre
drift og nyinvesteringer. For industri som bruker mye kraft er
kraftpris og kostnadene for bruk av infrastruktur en avgjørende
kostnadskomponent.
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Norsk Industri viser til følgende elementer i skrivningen til
høringsutkastet:
"I tillegg til lovforslaget arbeider departementet med oppfølging av
øvrige elementer i en nasjonal strategi. Det tas sikte på at
strategien fremlegges for Stortinget sammen med lovforslaget.

Strategien vil inkludere spørsmål knyttet til utvikling og utprøving
av teknologi og kompetanseoppbygging for øvrig, jf. punkt 1.
Videre vil den omtale forhold knyttet til den organisatoriske
gjennomføringen av lovforslaget og den praktiske oppfølging av
punkt 3 om arealvurderinger. Det tas sikte på at strategien også vil
omhandle enkelte andre forhold som spørsmål knyttet til
infrastruktur for overføring av elektrisk energi, herunder om
eierskap til nettet, driftsansvar og tariffering, samt spørsmål
knyttet til langsiktige økonomiske rammevilkår for fornybar
energiproduksjon til havs.

For at industrien skal kunne gi tilslutning til en bred satsning på
havbasert vindkraft er det avgjørende med en løsning knyttet til
hvem som skal eie nettet, driftsansvar og tariffering (hvem som
skal betale). Det må arbeides frem en løsning som ikke bidrar til en
relativ forverring av konkurransesituasjonen for fastlandsindustrien
i Norge.

Norsk Industri er tilhenger av en politikk som bidrar til en fornuftig
og miljøriktig utnyttelse av våre naturressurser. Men
videreutviklingen av disse må ikke bidra til at det relativt sett
skapes konkurranseulemper for norsk miljøvennlig
industriproduksjon. Dette vil føre til karbonlekkasje som igjen fører
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til en forverring av klimatilstanden og tap av norske arbeidsplasser
i distriktsnorge.

Konklusjon

Aktørene innenfor fornybar energiproduksjon til havs må bære alle
kostnadene og ta det fulle ansvar og risiko knyttet til slik virksomhet.
Dette må omfatte alle nødvendige investeringer og konsekvenser av slik
virksomhet, inkludert nettløsninger til havs og tilknytninger og
forsterkninger på land. Nettkunder på land må holdes skadesløse i
forhold til kostnader og risiko knyttet til denne utviklingen.

Det er viktig å sikre åpenhet vedrørende omfanget og fordeling av
nettkostnadene ved slik virksomhet. Disse prinsippene må sikres ved
lovbestemmelser og ved organiseringen av virksomheten. Utførelse av
virksomhet på land og til havs av forskjellige juridiske enheter og
eierkonstellasjoner kan være én måte å sikre åpenhet og forenkling av de
regnskaps- og risikomessige forhold.
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