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Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs - høring 

Stavanger-Regionen Næringstvikling viser til Olje- og energidepartementet sitt 
høringsnotat av 12. februar d.å. med forslag til ny lov om fornybar 
energiproduksjon til havs mv. (Havenergiloven). 
Sørvest Norge er et område med en unik både ressurs og kompetansebase for 
utvikling av marin energi. 
Vi observerer nå med glede at innovasjonsaktiviteten blomstrer for å finne nye 
og forbedrede løsninger for marin energi. 

Vi har gått gjennom forslaget og vil komme med følgende observasjoner og 
kommentarer til det forlagte forslaget. 

Først vil vi påpeke at denne saken må blir gitt høy prioritet, slik at loven kan 
bli vedtatt snarest. Det må etableres forutsigbare rammevilkår for utvikling av 
det marine energipotensialet som finnes i form av bølger, havstrømmer og 
vind utenfor Norge. 

Det må også åpnes for testprosjekter i påvente av et permanent havenergi 
lovverk er på plass. Her vil vi påpeke at det er en unik mulighet for Norge å 
kunne utnytte det potensialet som finnes i den norske petroleumsrelaterte 
leverandørindustrien. Det vil være en unik mulighet å legge ett eller flere av 
disse testfeltene nær eksisterende infrastruktur i den sørlige delen av norsk 
kontinentalsokkel. 

Dette kan begrunnes blant annet med: 
• Nærhet til petroleumsinstallasjoner offshore, og muligheten for 

elektrifisering av disse installasjonene. 
• Nærhet til overføringskabler (eksisterende og planlagte) mellom 

Norge og Europa. 
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•	Her finnes det betydelige områder med havdybder som muliggjør 
utbygging av bunnfaste vindkraftanlegg, som er tilgjengelig teknologi i 
dag 

Ved å initiere et pilotprosjekt nå, kan viktige forhold knyttet til potensielle 
områder være avklart innen komplett regime med utfyllende forskrifter og 
insentivordninger er på plass. På denne måten vil første blokktildeling kunne 
gjennomføres mer effektivt. 

Vi vil også påpeke viktigheten av å medvirke til at det iverksettes og etableres 
testfasiliteter i mindre skala for å fremme industriutviklingen. Det må være et 
mål at Norge skal kunne innta en ledende posisjon innen utviklingen av 
havenergi og spesielt flytende løsninger. 
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