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Høringsuttalelse til utkast lov om fornybar energiproduksjon til havs mv. 

OceanWind viser til høringsnotatet datert 13. februar 2009 med høringsfrist 17. april 2009. 

OceanWind er ett av få selskap på verdensbasis—og det eneste i Norge—hvis 
forretningsvirksomhet er dedikert kun til utvikling og utbygging av havvindparker. Vi 
samarbeider tett med søsterselskapet NorWind og andre spesialiserte organisasjoner som 
representerer et unikt kompetansesett innen offshore vindkraft og marine operasjoner. I 
Storbritannia har OceanWind alliert seg med ledende selskaper innen vindkraft, marine 
operasjoner og investeringer i fornybar energi for å søke eksklusive rettigheter til å utvikle 
offshore vindparker via konsortieselskapet MarineWind Alliance. I Norge har OceanWind 
levert forhåndsmelding for Ægir Havvindpark på 1.000 MW i sørlige Nordsjøen og arbeider 
med ulike konsepter for pilotanlegg. Selskapet vurderer p.t. muligheter i andre marked i 
Europa og Amerika, og har en internasjonalt organisasjon med kompetanse in nen vindenergi 
og offshorevirksomhet basert i Oslo (hovedkontor) og Bristol, England. 

OceanWind er positiv til at det nå er utarbeidet et utkast til lov om fornybar energiproduksjon 
til havs i Norge. Vi har fremmet en slik utvikling via Norwea, der vi tok initiativet til å opprette 
og leder arbeidsgruppen for offshore vindkraft. 

Vår vurdering er at lovutkastet er basert på prinsipper som OceanWind anser som sentrale: 
1. Rammeverket bygger på positive og negative erfaringer fra andre sektorer og 

offshore vindkraft i andre land. 
2. Det er, så vidt vi kan bedømme, lagt opp til en sentralisert og tidseffektiv 

konsesjonsprosess i departementet (§3.3). 
3. Ulike interesser skal avveies forut for arealtildeling (§2.2). 

Vi ønsker å peke på tre elementer som bør styrkes under den videre behandling av 
lovutkastet: 

1. Rask gjennomføring av lov og tilhørende rammeverk. Rammevilkår for offshore 
vindkraft må prioriteres og innføres så raskt som mulig. OceanWind peker på at 
Norge i 2009 allerede er 7 til 10 år bak våre naboland rundt Nordsjøbassenget. Det er 
manglende rettslig grunnlag og konsesjonsprosess—og ikke teknologi, som er kjent 
og utprøvd—som til dags dato har begrenset utviklingen av havvindenergi i Norge. 

Selv med en rask prosess for å ferdigstille og godkjenne Havenergiloven (med 
tilhørende regelverk og forskrifter) som innebærer arealtildeling til aktørene innen 
2012 er det lite sannsynlig at det første storskalaprosjektet kommer i drift før 2019. 
Innen den tid bør myndighetene legge til rette for ett eller flere testprosjekter, der 
det—som høringsutkastet åpner for—kan gis unntak fra reglene for åpn ing av areal. 

Man bør vurdere om det skal kjøres to parallelle arealplanprosesser: 1) en plan for 
områder utenfor territorialgrensen, 2) en plan for områder mellom grunnlinjen og 
territorialgrensen. Den første prosessen kan trolig konkluderes på et tidligere 
tidspunkt, da de aktuelle arealene grunnet havdybde er færre og andre interessenter 
er færre.



OceanWind stiller data og ekspertise til rådighet for en eventuell arealplanlegging. På 
oppdrag av Statkraft gjennomførte OceanWind i 2008 i samarbeid med 
søsterselskapet NorWind og flere underleverandører en detaljert egnethets- og 
konfliktanalyse for offshore vindkraft i sørlige Nordsjøen. Videre var OceanWind i tett 
dialog med Norges Fiskarlag, Sør-Norges Trålerlag, Fiskerlaget Sør samt lokale 
fiskere i den tidlige planleggingsfasen av Ægir Havvindpark for å detaljkartlegge 
fiskeriaktivitetene i Vestbanken-området. 

2. Prekvalifisering av søkere. Etter § 3-3 i lovutkastet kan det stilles vilkår om 
forhåndsgodkjenning av søker (prekvalifisering) for et område. OceanWind mener det 
er viktig at det fra myndighetshold er fokus på å sikre et mangfold i aktørbildet ved 
arealtildeling. Videre mener vi at en prosess i et steg som likner Runde 3 i 
Storbritannia vil være mest den mest effektive: søkere til arealer under Runde 3 må 
kunne dokumentere at de oppfyller spesifikke krav til finansiell styrke, teknisk 
kompetanse og HMS i sine arealsøknader. De må altså ikke først prekvalifiseres for 
så å få lov til å søke. 

3. Avklaring av forhold til annet lovverk. Det bemerkes i kapittel 6 i høringsnotatet at 
nettannlegg og produksjonsanlegg som krysser grunnlinjen omfattes av både 
Energiloven og en eventuell Havenergilov. OceanWind legger til grunn at 
departementet vil klarlegge hvordan virkningene av en slik "dobbeldekning" blir i 
praksis. Alternativt bør departementet sondere om Havenergiloven skal gjelde helt 
inn til land. 

OceanWind ser fram til fortsatt dialog med myndighetene om Havenergiloven. 
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