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Høring - Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag 

til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta 

Kraftfylka er en interesseorganisasjon for fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, 
Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet. 

Bakgrunn 

Olje- og energidepartementet har åpnet to felt i Nordsjøen for utnyttelse av ressurser fra havvind. 

Aktører som vil operere her må først få en prekvalifikasjon og deretter søke konsesjon. Auksjoner er 

den foretrukne måten å tildele konsesjoner, men annen tildeling kan benyttes i spesielle tilfeller. For 

å få konsesjon er det nødvendig med en prosektspesifikk detaljplan. 

Vurdering  

Kraftfylka støtter åpning av konsesjonsprosess for havvind i de åpnede områdene. Vi har noen 

generelle betraktninger rundt konsesjonssystemet. Vi mener det er viktig å ta hele landet i bruk. I 

denne omgang er det kun to områder som er åpnet for behandling, og ingen i Nord-Norge. 

Vindressurser og næringspotensialet er stort i Nord-Norge. Det er derfor naturlig at man vurderer en 

større åpning av havområder over hele landet, basert på regionale behov og vurderinger. Det bør 

gjøres nye utredninger om mulighetene for åpning lenger nord, i samarbeid med lokale og regionale 

myndigheter, for å se på muligheter for næringsutvikling og ringvirkninger fra en ny næring.  

Konsesjonssystemet må legge til rette for at også den lokale og regionale leverandørindustrien kan 

inkluderes i verdiskapingen. Norsk utnyttelse av petroleumsressurser til havs har vært tuftet på et 

regelverk som sikrer at den norske leverandørindustrien har fått gode kår. De ti oljebud fra 1971 

(innst. S. nr. 294 (1970–1971) slo blant annet fast at det med basis i petroleum utvikles ny 

næringsvirksomhet og at staten skal engasjeres på alle hensiktsmessige plan, medvirke til en 

samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk 

integrert oljemiljø med nasjonalt og internasjonalt siktepunkt. Vi mener at det også i arbeidet med 

havvind må tas slike hensyn.  

For å sikre norsk leverandørindustri bør det vurderes å bruke stor grad av kvalitativ konkurranse. Det 

vil gi et mangfold i aktørbildet for havvind. På den måten kan man sikre involvering av norske 

selskaper innen FoU, innovasjon, industri- og leverandørindustri. Nasjonal styring og lokal og regional 

forankring blir viktig for aksepten for denne type kraftproduksjon. Det må derfor komme tydelig fram 

hva slags forventninger som stilles til bruk av underleverandører og muligheter for verdiskaping.  

Systemet som det legges opp til nå er basert på en prekvalifisering hvor man kan forvente at det 

primært er de større etablerte energi- og industriselskapene som har kapasitet til å gjennomgå hele 

prosessen med prekvalifisering og søknad om konsesjon. Det er derfor viktig at legges vekt på lokal 

og regional verdiskaping allerede i prekvalifiseringen. Dette innebærer en plan for å utlysninger hvor 

lokale og regionale underleverandører og tjenesteytere har mulighet til å bidra, og at det foretas en 

analyse av potensialet for verdiskaping. I tillegg må det vises til og tas hensyn til regionale planer for 



næringsutvikling i denne analysen. Dette arbeidet må utdypes videre i den prosjektsspesifikke 

konsekvensutredningen.  

Det er avgjørende å ha god dialog underveis mellom regionale og nasjonale aktører, og vi ønsker 

derfor et samarbeidsforum for havvind velkommen, hvor også regionale myndigheter er inkludert. 

Her bør det underveis i prosjektets ulike faser gjennomføres analyser av lokal og regional 

verdiskapning knyttet til havvind.  
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