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UTKAST TIL LOV OM FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON TIL HAVS
(HAVENERGILOVEN) - HORINGSUTTALELSE

Fylkesrådet behandlet sak 76109 Horing Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til
havs (havenergiloven) i mote 14.04.09 og fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Fylkesradet i Doms har behandlet utkast lov om farnybar energiproduksjon til havs

2. Fylkesradel stotter at det arbeides for å legge til relle for urvikling av produksjon av
fornybar energi. og er posniv ni at det rettslige rammeverket kommer på plass.

3.  Fylkesrader mener at loweksten må utformes slik at natur- og miljoverdiene reell sett
blir ivaretan. Deue må innebtere et posiliw klimaregnskap av uthyggingstillak, og
samtidig må miljotilstanden i konsesjonsområdet kardegges og overvakes slik at
miljokonsekvensene blir minst mulig ved etablering av energianlegg/-produksjon og
overfOringsnen. Slike krav bor stilles som vilkår Ibr konsesjon.

4. Fylkesrådel mener det er viktig at nordnorske FoU- og bedraismiljoer jar ta del i
utviklingen av havbasew energi, og mener derfbr det må stilles krav i konsesjonene til
aktiviteter på land i tilknytning til installasjoner„samt at ordningen med
prekvalifisering av selskaper ma skje slik at regionale og lokale sehkaper sikres
mulighet til å delta i konsesjonsrundene. Videre bor kardeggingen av havomrader i de
ulike landydeler skje parallen.

5. Fylkesradet sloner forslaget om at det etableres en hjemmel ni a palegge avgifi lbr
disponering av arealer til JOrnvhar energiproduksjon til havs. De omrader hvor
kruften produseres nu, fl, arealaygUien. Dene er prinsipielt i trad med
Distriktskommhjonens anbelalinger i Ibrhold til elektrisk knal og Ihkeri og havbruk.
jf SOU 2004:19. Fylkesradet mener derfor at det for energiproduksjon relativt nter
land ma legges opp til ordninger som gir kommuner og ffikeskommuner der arealer
blir bandlagr deler av arealavgifien. og at det settes en grense fOr hvor langt fra land
en slik ordning skal kunne gjelde. Deue kan for eksempel være innenfor
seilingsleisystemet vethan av 7IN's sjolansorganisasjon
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6. Fylkesrådet mener at dagens Jinansieringsordninger ikke i sterk nok grad har bidratt
til at det har vært bygget ut et kraftnett som har lagt til rette JOr utrikling av Jimnybar
energi. Fylkesradet vil understreke at kosmadene ved utbygging av krafinen til dette
JOrmalet ikke må vehes over på distrikts-Norge hvor energiproduksjonenskjer.

7. Fylkesradet stoner at det etableres en ordning som skal sikre norske liskere erstatning
for okonomiske tap som fblge av mbygging av fbrnybar energiproduksfon til havs.

Med vennlig hilsen

(C)CVnc)),CA

Pia Svensgaard
Fylkesrådsleder

Kopi:
Nordland fylkeskommune
Finnmark tMkeskommune
Landsdelsutvalget

- Samarbeidende kraftfylker
- Nordnorsk havkraft


