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SVAR  -  LOV OM FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON TIL HAVS  -  HØRING

Fylkesutvalget i Rogaland behandlet forslag til høringsuttalelse i møte 31.mars 2009 — sak
51/09. Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak enstemmig som dermed er høringsuttalelse
fra Rogaland fylkeskommune:

I lovforslaget synes det lagt opp til et konsesjonssystem mye lik den blokkmodellen
som gjelder for petroleumsvirksomheten. Forut for åpning av et område foretas
avveininger mellom ulike interesser i det aktuelle området og det skal utarbeides
konsekvensutredninger. Det er viktig å opprettholde kontinuiteten i det arbeidet som
i dag legges ned i utvikling av konkrete fornybare offshore energiprosjekter i norske
farvann. Rogaland fylkeskommune mener derfor at en allerede nå, i påvente av at
et fullstendig rammeverk kommer på plass, igangsetter nødvendige
utredningsarbeid som pilotprosjekt med tanke på fremtidige blokkåpninger. Slik
Rogaland fylkeskommune 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 petroleumsinstallasjoner offshore, og muligheten for elektrifisering
av disse installasjonene.

Nærhet til overføringskabler (eksisterende og planlagte, inkl. Statnett sitt
skisserte nettutviklingskart) til fastlandet og det øvrige Europa.

• I forhold til offshore vindkraft er det betydelige områder med havdybder som
muliggjør utbygging av bunnfaste vindkraftanlegg, som er tilgjengelig
teknologi i dag.

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.

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. Rogaland Fylkeskommune er positive til at det åpnes for
slike unntak, da dette vil kunne sikre en rask og smidig myndighetsbehandling for
slike anlegg.
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Etter § 3-3 i lovutkastet kan det stilles vilkår om forhåndsgodkjenning av søker
(prekvalifisering) for et område. Ved en slik ordning mener Rogaland
Fylkeskommune 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.

Når det gjelder § 5-9 arealavgift mener Rogaland fylkeskommune at arealavgiften
innenfor territorialgrensen må fordeles på en slik måte at både det regionale og det
kommunale nivået har incentiver for å bygge ut offshore energiproduksjon. Dette vil
bidra til en mer positiv holdning til denne satsingen i de berørte kommunene og
regionene.

Rogaland fylkeskommune peker på muligheten for opprettelse av et nytt organ og
vil i den sammenheng at dette lokaliseres til Rogaland. Dette ut fra Rogalands
kompetanse innen både Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet,
Kystverket Vest, samt Fiskeridirektoratet Sør. Blant annet fordi disse vil dekke de
fleste grensesnittene.

Avslutningsvis ønsker Rogaland fylkeskommune 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 Rogaland
fylkeskommune at småskala-, test- og pilotanlegg må gis høy prioritet.
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