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Loven er foreslått lagt under Olje- og energidepartementets område, og den er i store trekk en
fullmaktslov, som er bygget opp over samme lest som petroleumsloven. Dette synes fornuftig,
idet petroleumsnæringen og den fornybare energiproduksjonen vil ha behov for de samme
arealene. Fornybar energiproduksjon til havs synes i dag å være langt fra kommersielt
lønnsomt. Samtidig er potensialet stort. Forskning og utvikling av vindkraft i Norge, for
eksempel gjennom pilotprosjekter, vil i mange sammenhenger naturlig kunne knyttes opp til
nye eller eksisterende petroleumsinnretninger.

1. Reduksjon av klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten
Oljedirektoratet (OD) arbeider aktivt for reduksjon i klimagassutslippene fra norsk
petroleumsvirksomhet. Bruk av fornybar energiproduksjon inn mot petroleumsinnretningene
kan medføre utslippskutt, men en slik løsning vil fordre at petroleumsinnretningenes
energianlegg og den nye kraftproduksjonen sees i sammenheng, og at tekniske løsninger
velges slik at potensialet for kostnadseffektive utslippsreduksjoner kan hentes ut.

I forbindelse med kraft fra land til petroleumsinnretninger har tradisjonen vært at disse er
tilpasset petroleumsvirksomhetens behov og at alle investeringer er gjort av utbygger. Idet
kraftkabler og annet utstyr også skal dekke andre formål, bør design og dimensjonering
vurderes i et større bilde. Det vil kunne bli behov for merinvesteringer som ikke naturlig vil
kunne pålegges utbygger av et petroleumsfelt.

2. Forholdet til annen teknologiytvikling
Vindkraftproduksjon til havs er i konkurranse med andre teknologier i utviklingsfasen. Bruk
av gasskraft med CO2-håndtering er en annen teknologi på forskningsstadiet. Slike anlegg er
ikke omfattet av utkastet til lov. Det bør ikke legges opp til uhensiktsmessig forskjellsbehand-
ling av ulike teknologier. Eventuell gasskraftproduksjon med fangst og lagring til havs bør
lokaliseres rundt petroleumsressurser som ikke har annen lønnsom avsetningsmulighet. Dette
illustrerer poenget om at båndlegging av arealer til kraftproduksjon til havs må vurderes opp
mot eventuelle utvinnbare petroleumsforekomster i samme område, samt at ny
kraftproduksjon må sees opp mot annen næringsvirksomhet generelt.



Det vil være viktig at tildeling av arealer på kontinentalsokkelen til en næringsvirksomhet ses
i forhold til andre virksomheter.

Forholdet til fiskerinæringen har vært et sentralt emne helt siden petroleumsvirksomheten
startet. Oljedirektoratet har gjennom sin kontakt med fiskeriorganisasjonene om
arealkonflikter mellom seismisk datainnsamling og fiskerivirksomhet, merket seg at det også i
tilknytning til havvindmølleparker kan ligge en vesentlig kime til nye arealkonflikter m v.
Petroleumsvirksomheten og fiskerinæringen har eksistert side om side i mange tiår, men
likevel har en i de siste årene opplevd et økt konfliktnivå. Dette har ført til at
fiskeriorganisasjonene har uttrykt krav om strengere regulering av undersøkelsesaktivitet,
forskning på skremme- og skadeeffekter, kompensasjon for tapt fiske, samt bedre samordning
av de seismiske undersøkelsene. Tilsvarende ser vi kraftige innvendinger fra samme hold mot
havvindmølleparker. Dette begrunnes særlig med at det vil  være  permanente anlegg som
beslaglegger et stort område. Det blir også hevdet at en her legger hinder for en av Norges
store eksportnæringer til fordel for en aktivitet som i overskuelig fremtid vil måtte
subsidieres.

Tilsvarende bør forholdet til ny virksomhet, som fornybar energiproduksjon til havs og
lagring av CO2 i reservoarer på kontinentalsokkelen, reguleres på en slik måte at det blir tatt
hensyn til mulige konflikter.

En konsesjonsordning innebærer at myndighetene vil kunne se helheten i arealbehovet og
vurdere egnetheten til de forskjellige arealene sett i forhold til de ulike næringsinteressene.
OD har gjennom flere tiår opparbeidet kompetanse når det gjelder tildeling av konsesjoner til
petroleumsvirksomheten og besitter førstehånds kunnskap om geologiske forhold, feltlevetid,
behov for infrastruktur med videre som bør legges til grunn ved arealtildeling. En antar derfor
at OD naturlig kan ivareta oppgaver knyttet til arealtildeling også for andre næringsvirksom-
heter enn petroleumsvirksomhet.

4. Planprosessen
For å sikre rask saksbehandling vedrørende tilgang til areal for de ulike næringsinteressene,
vil det være ønskelig at det legges opp til en effektiv planprosess for konsesjonstildeling etter
mønster av det systemet som benyttes innenfor petroleumsvirksomheten. Dette er mellom
annet svært viktig for å unngå at utbyggingsprosjekter unødig forsinkes eller forhindres på
grunn av langvarige konsesjonsprosesser m v.

5. Oppsummering
Oljedirektoratet mener at lovforslaget er bra. Det at det legges opp til en lov bygget over
samme lest som petroleumsloven synes hensiktsmessig. Dette vil mellom annet bidra til at
systemet for konsesjonstildeling kan samordnes og at grenseflater til andre næringsinteresser
kan ivaretas på en god måte.
På basis av dette anser en derfor at OD naturlig kan ivareta oppgaver knyttet til arealtildeling
også for andre næringsvirksomheter enn petroleumsvirksomhet.
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