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Olje- og energidepartementet 
 
Deres ref. 21/1223    Vår ref. GOK   Dato 20. august 2021 

Høringsinnspill 
 

1. Innledning og hovedpunkter 
Aker Offshore Wind viser til høringsbrev av 11. juni 2021 fra Olje- og energidepartementet om Veileder 

for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i 

havenergilova og havenergilovforskrifta. 

 

Norges havvindressurser er nasjonale ressurser som bør forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de 

kommer hele det norske samfunnet til gode. Rammevilkårene for havvind bør utvikles etter modell 

fra det norske oljeeventyret, der det sentrale var å sikre rammevilkår som muliggjorde oppbygging av 

lokal og nasjonal industri. Basert på velfunderte reguleringer og evnen til å omstille og bygge videre 

på eksisterende kunnskap, teknologi og kompetanse, har Norge blitt en betydelig energieksportør og 

tatt en betydelig global posisjon innenfor service-næringen tilknyttet olje og gass. Med utviklingen av 

veilederen for havvind kan departementet på samme måte legge til rette for oppbyggingen av en ny 

norsk havvindsindustri og forsterke Norges konkurransekraft som energiprodusent.  

 

I det følgende vil Aker Offshore Wind («AOW») gi innspill til forslag til veileder og endringer i lov og 

forskrift. Innledningsvis vil vi fremheve følgende hovedpunkter: 

• Konsesjonsprosessen bør effektiviseres for ikke å gi andre sokler mulighet til å utvikle seg 

raskere – unngå overlappende vurderinger, tillat parallelle prosesser og sett tydelige 

tidsfrister. 

• Konkurransemodell – tildeling basert på kvalitative kriterier bør være hovedregel, også for 

Sørlige Nordsjø II. 

• Prosjektets industrielle ringvirkninger og vektlegging av miljøpåvirkning bør vurderes ved 

tildeling av enerett, ikke bare på tidspunktet for konsesjonssøknad. 

• Hybridnett må prioriteres – det er viktig at prosjektene på Sørlige Nordsjø II ikke forsinkes av 

manglende avklaring rundt rammer og tilkobling til markedene i EU og UK.  

• Rammene for støtte på Utsira Nord må avklares. 

 

Videre gir vi innspill til øvrige punkter som bør prioriteres: 

• Elektrifisering av olje og gass – kraft produsert fra havvind kan gjøres til et alternativ for olje- 

og gassplattformer som skal elektrifiseres også før 2030. 

• Inndeling i utlysningsområder – viktig med fleksibilitet med hensyn til kapasitetsgrenser. 

• Definere et tydeligere ambisjonsnivå for utvikling av havvind i Norge – plan for jevnlig tildeling 

av områder og tildeling av konsesjoner. 

 

Aker Offshore Wind ønsker å utvikle vindparker både på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. På Sørlige 

Nordsjø II inngår Aker Offshore Wind i et konsortium med Statkraft og bp. 
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2. Konsesjonsprosessen bør effektiviseres 
Med tidslinjen som er skissert i veilederen ser det ut til at konsesjonsprosessen kan ta omkring 10 år 

fra utlysning til et prosjekt er ferdig installert. Denne prosessen må akseleres slik at Norge ikke mister 

muligheter til industriutvikling og jobbskaping. 

 

Som stortingsmeldingen påpeker vil utviklingen av et hjemmemarked være av stor betydning som en 

læringsarena for å styrke eksportmulighetene til norsk leverandørindustri. Landene rundt oss er i full 

gang med å utvikle kompetanse innen havvind, og det haster hvis Norge skal kunne benytte overførbar 

kompetanse fra offshore olje og gass for å ta en ledende posisjon i et globalt marked i rask utvikling.  

 

For å kunne nå klimamål om nettonull utslipp, viser den Europeiske Union (EU) og Storbritannia 

allerede en hurtig utbygningstakt innen havvind i årene frem til 2030, og deretter videre til 2050. 

Konsekvensen av dette er at landene rundt oss allerede har etablerte mål for utbygging og har begynt 

å utvikle egne leverandørkjeder med vekt på utvikling av nasjonal kompetanse og industri. Norge er 

med andre ord ikke alene om havvindresurssene, men ved å dra veksler på vår ledende 

industrikompetanse fra offshore olje og gass har vi et særskilt godt utgangspunkt for industriutvikling, 

særlig innen flytende havvind. For å dra nytte av dette er det avgjørende at konsesjonsprosessen 

praktiseres på en måte som gir en rask og effektiv utvikling av et hjemmemarked og sikre at norske 

aktører ikke mister sitt komparative fortrinn som et resultat av at utbyggingen av havvind går raskere 

i andre markeder i Europa og globalt. Med for lang gjennomløpstid risikerer man at hastigheten i 

omstillingen her hjemme går ned samtidig som det europeiske eksportmarkedet vil sikre seg 

leveranser fra andre energimarkeder.  

 

Aktivitetsnivået i norsk leverandørindustri forventes å falle fra midten av 2020-tallet, og en målsetning 

bør derfor være at de norske havvindprosjektene da er kommet langt nok i utviklingsprosessen til å 

kunne bidra til å opprettholde aktivitetsnivået. Økt elektrifisering av sokkelen er sentralt for at 

petroleumssektoren skal nå sine utslippsmål og for at Norge skal nå sine nasjonale klimamål. Med en 

akselerert konsesjonsprosess kan kraft produsert fra havvind være et realistisk alternativ for olje- og 

gassplattformer som skal elektrifiseres før 2030.  

 

For å sikre en effektiv tidslinje, forslår AOW at departementet unngår overlappende behandlinger i 

vurderingen av de ulike tillatelsene, og at det legges opp til parallelle prosesser når det gjelder 

søknader, utredninger og nettutvikling. Utviklingen av en detaljplan er et eksempel på et område i 

prosessen hvor tidsforbruket kan reduseres, også om man ser hen til behandlingstiden for 

sammenlignbare planer innenfor petroleumsnæringen. Videre ber AOW departementet vurdere å gi 

prosjektene mulighet til å utarbeide detaljplanen delvis i parallell med konsesjonssøknaden og 

påfølgende saksbehandling. Dette vil kunne redusere tiden fra konsesjonsvedtaket fattes til 

innlevering av detaljplan. AOW ønsker også at departementet vurderer om prosjektene kan starte på 

deler av arbeidet, som inngåelse av kontrakter og innkjøp av komponenter med lang ledetid, før 

detaljplanen er godkjent.  

 

Generelt bør det etterstrebes å få til en sømløs behandling av konsesjonssøknader med involvering av 

aktuelle aktører og ulike myndigheter og tilstrekkelig kapasitet til saksbehandling. Slik får 

beslutningene legitimitet og viktige løsninger og konsekvenser blir belyst samtidig som man unngår 
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unødvendige forsinkelser i prosessen. AOW støtter departementets initiativ til å etablere et 

samarbeidsforum, for nettopp å sikre bedre samhandling mellom myndigheter, forskning, næring og 

andre interesser. I dette arbeidet kan det også trekkes på tilsvarende erfaringer fra 

petroleumsnæringen. 

 

3. Tildelingsmodellen 

3.1 Kvalitative vs kvantitative kriterier – bruk av auksjon 
AOW støtter forslaget om tildeling av eksklusive rettigheter til havvindprosjekter på Utsira Nord etter 

objektive ikke-diskriminerende kvalitative kriterier. Tildeling etter kvalitative kriterier er bedre egnet 

enn auksjon for å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av havvind i Norge og som 

virkemiddel for norsk industribygging og teknologiutvikling. 

 

Erfaring fra den globale petroleumsindustrien og fra bunnfast vindkraftindustri viser at 

auksjonsregimet kan virke negativt inn på utvikling av lokale industriaktører. Dette synes spesielt 

fremtredende i umodne markeder og med umoden teknologi. Flere andre land har forsøkt å 

kompensere for ulempene ved bruk av auksjon ved å introdusere krav til lokalt innhold der det er 

konkurranserettslig mulig. Likevel er erfaringen at et auksjonssystem favoriserer store internasjonale 

og kapitalrike aktører og at et slikt system ikke gir insentiver til tilstrekkelig investeringer i lokal 

leverandørindustri. En konsekvens av dette er at lokale aktører i større grad går glipp av muligheter til 

omstilling, innovasjon, varig økonomisk vekst og kapitalisering av fremtidige eksportmuligheter. 

 

Bruk av kvalitative kriterier kan på den andre siden medvirke til å styrke norske interesser innenfor 

rammene av forpliktende folkerettslig regelverk. Utformingen av et fornuftig skattesystem for havvind 

vil samtidig sikre at staten mottar sin andel av de inntekter prosjektene skaper. 

 

3.2 Særlig om Sørlige Nordsjø II 
AOW mener at flere aspekter ved Sørlige Nordsjø II tilsier at en konkurranse basert på kvalitative vilkår 

vil lede til mer robuste prosjekter og ønskede ringvirkninger i tråd med stortingsmeldingens fokus på 

å styrke norsk industri, samt bidra til sysselsetting og verdiskaping også på land. Dybde, avstand fra 

land, uavklarte spørsmål rundt nettilkobling og eksport og mangel på sammenlikningsgrunnlag på 

norsk sokkel er utfordringer som blir vanskelige å prise for aktører i en auksjonsprosess. Selv med en 

etablert, offshore og maritim leverandørindustri med erfaring på norsk sokkel er Norge et umodent 

marked for havvind, innen både bunnfast og flytende, og en auksjon kan bremse den ønskede 

industriutviklingen i denne viktige utviklingsfasen. 

 

Sørlige Nordsjø II sitt potensial for hybridprosjekter, der strømmen tas til land både i Norge og 

utlandet, samtidig som man får mulighet for ordinær kraftutveksling mellom landene, teller også etter 

vårt syn for et kvalitativt konkurranseformat og da særlig med tanke på tidspunktet og de regelverkene 

som nå utvikles parallelt. Selv om betingelser for hybridprosjekter skal utredes før en eventuell 

konkurranse for Sørlige Nordsjø II, vil det være utfordrende for aktører å prise inn alternativer for 

nettilkobling i en auksjon uten at det også samtidig foreligger en langsiktig plan for regulering av 

utbygging av nett til havs. Systemoperatørs rolle i denne planleggings- og koordineringsprosessen er 

ennå ikke avklart, og dette blir et usikkerhetsmoment som er vanskelig å innlemme i et 
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auksjonsformat. Denne prosessen er nå i en tidlig fase og tilknyttet både norsk lov og EUs regelverk, 

muligens også Storbritannias, hvilket skaper unødvendig usikkerhet for aktørene rundt 

markedstilgang og forskjeller i kraftpris. Dette blir desto viktigere i et auksjonsformat uten en 

prisgarantimekanisme.  

 

En konkurranse basert på kvalitative vilkår skaper derimot en mulighet for innovasjon på relativt dypt 

vann i det bunnfaste segmentet som dermed kan styrke norsk teknologiutvikling gjennom hele 

verdikjeden og gi økt konkurransekraft i det globale markedet. I lys av dette og behovene for å 

tilrettelegge for aktørmangfold og teknologiutvikling, mener AOW at en konkurranse basert på 

etterprøvbare og ikke-diskriminerende kvalitative vilkår for Sørlige Nordsjø II vil være den mest 

fordelaktige og samfunnsøkonomisk lønnsomme modellen. 

  

3.3 Utformingen av kvalitative kriterier 

3.3.1 Innledning 

De kvalitative kriteriene bør utformes slik at det ivaretar det overordnede målet om å forvalte 

havvindressursene i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode. En 

modell basert på noen utvalgte, men klart definerte kvalitative kriterier vil støtte opp om 

havvindssatsingen i Norge i denne tidlige fasen ved å sikre aktørmangfold, konkurransedyktighet og 

teknologiutvikling. Kvalitative kriterier bør utformes på en måte som tilrettelegger for, og styrker 

norsk konkurransekraft globalt i et raskt voksende og konkurranseutsatt marked.  

 

AOW mener at en mer helhetlig tilnærming med følgende kriterier i tillegg til teknologiutvikling vil 

være gunstig for norsk industribygging og sikre bred støtte i samfunnet: 

• Teknologiens potensiale for kostnadsreduksjon. 

• Industrielle ringvirkninger og prosjektets evne til å bygge norsk leverandørindustri – herunder 

bidrag til kompetanseutvikling, bruk av faglært arbeidskraft og lærlinger. 

• Gjennomføringskapasitet – kompetanse, finansiell kapasitet, en fornuftig tidslinje og 

gjennomføringsevne av realistiske planer. 

• Prosjektets bærekraftighet – i hvilken grad miljø- og klimapositive sider ved prosjektet veier 

opp for nødvendige naturinngrep. 

• Evne til å etterleve norsk arbeidslovgiving og HMS standarder. 

 

Med flere kvalitative kriterier vil det også være viktig å vurdere og klargjøre hvordan disse skal vektes. 

De kvalitative kriteriene bør utformes slik at de framstår som etterprøvbare og det bør klargjøres 

hvilke vurderinger som underbygger de formelle kriteriene, siden dette sørger for nødvendig 

forutsigbarhet for myndighetene, utviklere og andre aktører. 

 

3.3.2 Teknologiens potensiale for kostnadsreduksjon 

Det har blitt gjort store framskritt i teknologiutviklingen i flytende havvind de siste årene, og AOW 

mener at tiden nå er moden for tilrettelegging for prosjekter i kommersiell skala som vil bidra til 

utvikling av teknologi, styrke leverandørindustrien for flytende havvind og sørge for kostnads-

reduksjoner. Det er viktig at teknologiens potensiale for kostnadsreduksjon blir klart definert under 

kravet om teknologiutvikling i utformingen av kvalitative kriterier for konkurransen på Utsira Nord. 
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3.3.3 Industrielle ringvirkninger 

Havvindutbygging bør komme samfunnet til gode og tilrettelegge for aktivitet og muligheter for 

leverandørindustrien. AOW deler stortingsmeldingens synspunkt om at erfaring og 

kompetansebygging på en hjemmearena vil være viktig for norsk industri. Slike ringvirkninger er ikke 

bare relevant for hvorvidt et prosjekt skal bygges ut eller ikke, men er vel så relevant for hvilken søker 

og hvilket prosjekt som gis enerett til å søke om konsesjon.  

 
I det nåværende formatet vil en slik ringvirkningsanalyse først gjøres etter en konkurranse og 

påfølgende tildeling av areal, og vil dermed ikke være en del av underlaget for valg av aktør og 

prosjekt. 

  

Et slikt kvalitativt kriterium vil være i tråd med Stortingets forutsetninger ved behandlingen av de 

midlertidige endringene i petroleumsskatteloven (Innst. 351 L (2019-2020)), der Stortinget vedtok 

følgende:  

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ringvirkninger på fastlandet utredes ved nye 
utbygginger, og gjennomføre en evaluering av lokale, regionale og netto nasjonale 
ringvirkninger/sysselsetting ved nye prosjekter som omfattes av de midlertidige endringene i 
petroleumsskatten […]» 

 

3.3.4 Gjennomføringssikkerhet 

Det bør stilles krav til søkerens gjennomføringssikkerhet, herunder evne og vilje til gjennomføring i 

henhold til plan, samt krav til kompetanse, en realistisk tidslinje, effektiv arealutnyttelse og 

tilstrekkelig finansiell kapasitet og gjennomføringsevne for større prosjekter til havs. Dokumentasjon 

på slik gjennomføringsevne bør telle positivt i en tildelingsprosess. 

 

Formålet med vurderingen må være å blant annet sikre at de tildelte prosjektene blir gjennomført, og 

må anses som et supplement til de aktivitetsplikter som følger av havvindregelverket. Det må unngås 

at aktører sikrer seg havområder uten realistiske planer for utvikling, blant annet i påvente av at 

markedet modnes frem. 

 

3.3.5 Samhandling og bærekraft 

AOW vil anbefale å innlemme miljøhensyn i de kvalitative tildelingskriteriene. Stortingsmeldingen 

beskriver kjente problemstillinger tilknyttet bærekraft, inkludert lyd, lys, pæling, sameksistens og krav 

til konsekvensutredning, men disse dimensjonene er ikke integrerte i veilederens forslag til kvalitative 

konkurransekriterier. AOW anser bærekraftige prosjekter som en viktig bærebjelke for en storstilt 

havvindsatsing, både nasjonalt og globalt. Ved å etablere kriterier som gjør at norske aktører må 

konkurrere om å være best på bærekraft, kan Norge både sikre redusert miljøpåvirkning i norske 

farvann, og bygge et konkurransefortrinn for norske aktører som vil ta markedsandeler i et 

internasjonalt marked der samhandling og bærekraft blir stadig mer sentralt.   

 

Norge er alt kjent for å være verdensledende på Helse, Miljø og Sikkerhet til havs. Det er et fortrinn vi 

kan bygge videre på for å skape verdens mest bærekraftige havvindnæring, og utvikle innovative 

løsninger for å ta klimahensyn og redusere naturpåvirkning. Som for positive ringvirkninger er dette 

et moment som ikke bare er relevant i vurderingen av om et prosjekt bør igangsettes, men et moment 
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som bør være del av konkurransen mellom aktørene. Det vil gi norske aktører erfaring og skape et 

komparativt fortrinn i andre internasjonale konkurranser i framtiden. Virksomheten på norsk sokkel 

har en historisk sterk profil gjennom mangel på større miljøulykker, hvilket utgjør en industriarv og 

kultur å bygge videre på når vilkårene for framtidig energiproduksjon på norsk sokkel skal fastsettes. 

 

3.4 Tidspunktet for avklaring av støtteordninger 
I stortingsmeldingen vektlegger departementet prosjektenes «modenhet» for å kunne evaluere 

kostnadsreduksjonspotensialet og eventuell teknologistøtte. Det er etter AOWs syn viktig å avklare 

støttens konkrete format, tildelingsmodell og kriterier, samt hvorvidt samtlige eller kun ett eller to av 

de tre prosjektene som gis rett til å gjennomføre konsekvensutredning vil kunne få støtte. En slik 

avklaring bør skje på et tidligere tidspunkt enn det som hittil har vært signalisert av departementet. Å 

vente til etter at prosjektene har nådd en viss modenhet vil kunne innebære at det brukes vesentlige 

ressurser på å utrede prosjekter som etter beslutning av den endelige støtteordningen ikke vil kunne 

gjennomføres. 

 

4. Prekvalifisering 

4.1 Innledning 
Departementet introduserer muligheten til å ta i bruk en prekvalifiseringsprosess. Det er flere gode 

elementer og erfaringer å hente fra prekvalifiseringsordningen for rettighetshavere og operatører 

etter petroleumslovgivningen. AOW stiller seg i hovedsak bak forslaget til krav som fremgår av utkast 

til veileder, og vil understreke at uavhengig av tildelingsmodell så er det viktig at alle søkere 

tilfredsstiller krav til teknisk kompetanse, finansiell kapasitet, og helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

 

4.2 Krav om teknisk kompetanse 
Følgende momenter kan være relevante i vurderingen av om en søker oppfyller kravet om teknisk 

kompetanse etter havenergilova § 2-3 tredje ledd:  

 

• at søkeren har nøkkelpersonell med kunnskap om og/eller erfaring med forholdene på norsk 

kontinentalsokkel. Herunder vil det være en fordel om en søker har erfaring fra samspillet 

mellom relevante næringer som fiskeri-, kystfart- og petroleumsnæringen, og slik er godt 

rustet til å forstå og hensynta de ulike interessene som gjør seg gjeldende på sokkelen. At en 

søkers «hensyntagen til havmiljø, fiskebestander og god sameksistens med fiskeriene må 

tillegges avgjørende vekt når aktuelle søkere skal prioriteres» er blant annet spilt inn til NVE 

av Fiskarlaget i november 2020. Departementet har også selv i den kongelige resolusjonen av 

12. juni 2020 fremhevet betydningen av god dialog og tidlig kontakt mellom dem som har 

utvinningstillatelse til petroleum og dem som arbeider med vindkraftprosjekt for å «legge til 

rette for sameksistens». 

 

• at søkeren har erfaring med og kompetanse til å lede og gjennomføre komplekse maritime 

energiutviklingsprosjekter og drift. 

 

• at søkerne har nøkkelpersonell med kunnskap som sikrer at integriteten i systemet turbin-

kontroller-fundament-forankring samt dynamiske kabler, kraftstasjoner og eksportkabler er 
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ivaretatt for hele vindparkens levetid under de krevende forholdene i norske havområder 

(eller lignende), eller det fremheves at erfaring med disse forholdene er positivt.  

 

• at søkerne har personell i beredskap som kan stille opp på kort varsel. Det har også en side 

mot at en søkers organisasjon må kunne ivareta ulike interessenter - fra 

konsesjonsmyndighetene og andre relevante myndigheter, til berørte næringer og 

interessenter - og kunne kommunisere med og forholde seg til disse. Slik kompetanse vil være 

viktig for å sikre at lovens formål oppfylles og at andre viktige, kryssende interesser tas hensyn 

til og ivaretas på best mulig måte. Dokumentasjon knyttet til slik erfaring og kompetanse vil 

derfor være positivt. 

 

Det er et spørsmål om slik teknisk kompetanse må ligge i søkerens organisasjon, eller om det er 

tilstrekkelig med innleid kapasitet. NVE har i forbindelse med KBO (Kraftforsyningens 

beredskapsorganisasjon) uttalt at det må kreves at aktørene har egne ansatte i Norge som sørger for 

aktørens beredskap og kan bidra når det er nødvendig. AOW mener at den nødvendige kompetansen 

også på havvindfeltet må ligge i søkerens organisasjon, og ikke kan leies inn fra tredjeparter, dersom 

hensynene nevnt over skal kunne ivaretas i tilstrekkelig grad. 

 

Som del av kravet om teknisk kompetanse bør det stilles krav om at det benyttes faglært arbeidskraft 

med korrekt og relevant kompetanse, og at sysselsettingen er i tråd med norsk arbeidslovgivning. Et 

slikt krav vil være i tråd med Stortingets vedtak i behandlingen av Innst. 351 (2019-2020):  

 
«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeid med partene i arbeidslivet for flere faste 
ansatte, krav til rekruttering av lærlinger, samt videreutvikling av sterke kompetansemiljøer 
med bakgrunn i olje-, gass-, og leverandørindustrien og med overføringsverdi til fornybare 
industrier» 

4.3 Krav om helse, miljø og sikkerhet 

Hva slags HMS-krav som konkret skal stilles til søkerne, kan utdypes. Et forslag er at det i veilederen 

fremheves at erfaring med arbeid offshore er positivt og at det gjerne kan fremlegges dokumentasjon 

på og HMS-statistikk fra slik erfaring. 

 

4.4 Øvrige relevante kvalitative kriterier 

Som det fremgår av punkt 3.1 i dette høringsinnspillet mener AOW at tildeling av areal som hovedregel 

bør skje ved bruk av kvalitative og objektive kriterier fremfor auksjon. Hvilke slike kriterier som bør 

legges til grunn i en slik kvalitativ prosess er nærmere beskrevet ovenfor under punkt 3.3. Selv om de 

kvalitative kriteriene egner seg best for vurdering av søkere opp mot hverandre i en konkurranse, så 

vil flere av disse kriteriene kunne egne seg som del av en prekvalifiseringsprosess i forbindelse med 

en auksjonsbasert konkurranse. Dette kan blant annet gjøres ved at det stilles krav om å dokumentere 

oppnåelse av minstekrav innenfor de nevnte kriterier. 

 

4.5 Særlig om konsortium 

AOW mener at aktører i et konsortium bør kunne kvalifiseres sammen. Dette er viktig for å sikre 

aktørmangfoldet, inkludert mindre og nyere norske aktører. AOW støtter også forslaget om at 
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samtlige søkere bør ha tilfredsstillende teknisk kompetanse og finansiell kapasitet, og oppfyller 

relevante krav til helse, miljø og sikkerhet på selskapsnivå.   

 

5. Nett til havs og hybridprosjekter 
Departementet skriver i forslag til veileder at havvindparkene i første omgang vil tilknyttes gjennom 

en radiell forbindelse enten til land i Norge, til petroleumsinstallasjoner eller andre land. Regjeringen 

sier videre i stortingsmeldingen at de vil utrede ulike virkninger og juridiske sider ved hybridprosjekter.  

 

Eksport av fornybar kraft til Europa er avgjørende for lønnsomheten til prosjektene på Sørlige Nordsjø 

II. Området ligger langt fra land og på relativt dypt hav. Disse ulempene kan delvis veies opp av 

fleksibiliteten en hybrid forbindelse gir for avtak av kraften til markedene med høyest 

betalingsvillighet. For å sikre effektiv utbygging av havvindprosjekter på Sørlige Nordsjø II er det derfor 

behov for avklaringer knyttet til regelverk for hybride nettløsninger og omfordeling av 

flaskehalsinntektene mellom netteier og kraftverkseier. Nettutbyggingen må underbygge en satsing 

på havvind og det er svært viktig at havvindprosjektene ikke forsinkes av nettutbyggingen. Dette kan 

oppnås ved en stegvis og planmessig utbygging prosjekt-for-prosjekt, der nettet gradvis vokser frem 

som summen av enkeltprosjektene. For å sikre norske interesser er det viktig at myndighetene tar en 

aktiv rolle inn mot EUs arbeid med utvikling av rammeverk for hybridprosjekter og et fremtidig masket 

offshorenett i Nordsjøen. 

 

AOW støtter rammene for Nordsjønett som LO og NHO beskriver i sin felles energi- og 

industriplattform som ble presentert tidligere i år. 

 

I forslag til veileder legges det opp til at departementet kan sette vilkår om samordning av nettanlegg 

og nettilknytning. AOW ber om at det fremgår ved utlysningen hva slags nettløsning departementet 

ønsker for områdene, inkludert foretrukne tilkoblingspunkter på land, og om det legges opp til en 

samordning av nettløsning. 

6. Annet 
6.1 Inndeling i mindre utlysningsområder 

I forslag til veileder legger departementet frem en tildelingsprosess for areal og den videre 

konsesjonsprosessen for havvind i åpnede områder. Departementet foreslår at de utlyste områdene 

deles inn i mindre utlysningsområder med en fastsatt maksimal kapasitet. AOW stiller seg i hovedsak 

bak forslaget, men ber myndighetene legge til grunn en vis fleksibilitet for kapasitetsgrenser slik at et 

tildelt utlysningsområde kan optimaliseres i takt med teknologiutviklingen. For økt forutsigbarhet ber 

vi også departementet vurdere å angi et minste garantert nivå på kraftgenerasjon fra et tildelt 

utlysningsområde. Det er videre viktig at departementet ved inndeling av utlysningsområder tar 

hensyn til forhold som kan påvirke energiproduksjonen (skyggeeffekter, m.v.) eller være til annen 

ulempe for tilstøtende områder. 

  

Videre mener AOW at departementets forslag om å dele Utsira Nord inn i tre utlysningsområder synes 

rimelig, da det vil være et behov for flere prosjekter både for skalering av flytende havvind og for 

utprøving av ny teknologi. For Sørlige Nordsjø II vil skala være avgjørende for å kunne utvikle et 

lønnsomt prosjekt, og teknologien for bunnfast havvind er dessuten mer moden. Forutsatt at den 
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fastsatte maksimale grensen for Sørlige Nordsjø II på 3 GW opprettholdes foreslår AOW derfor at 

departementet vurderer å tildele to områder her, i stedet for to til tre som nå er foreslått.   

 

6.2 Elektrifisering av olje- og gass installasjoner med havvind 
Havvind kan spille en rolle for elektrifisering av olje og gass, spesielt i lys av Stortingets ambisjon om 

50 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, og olje- og gasselskapene kan bli viktige 

avtakere av kraft fra havvind og dermed støtte opp under utviklingen av en ny havvindindustri. 

 

For å bidra til at kraft fra havvind til elektrifisering av oljeplattformer er en valgbar løsning for olje- og 

gassfeltene anbefales det at kjøp av kraft fra havvind til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner 

må likestilles uavhengig av operatør, og om operatør er underlagt petroleumsskatteregimet eller ikke. 

Dette kan sikres gjennom å gi selskaper underlagt petroleumsskatteregimet adgang til å aktivere 

langsiktige strømkontrakter (PPA), med rett til avskrivning og friinntekt. Løsningen over bygger på et 

gitt årlig volum med en lisens, men hvor det tillates at kraft i overskuddsperioder kan leveres til nettet 

forutsatt at tilsvarende mengde hentes ut når produksjonen er lav.  

 

6.3 Ambisjon og tilgang på areal 
Vi ber myndighetene sette et tydelig ambisjonsnivå for kapasitetsutviklingen av havvind i Norge, og at 

det kommuniseres en konkret plan for utredning og utlysning av nye områder. Den langsiktige 

satsingen på havvind vil være avhengig av jevnlig tilgang på areal. En forutsigbar prosess for utlysing 

av nye områder og tildeling av prosjektområder og konsesjoner vil legge til rette for langsiktige 

investeringer i kapasitet, omstilling og teknologiutvikling på norsk sokkel. Dette vil gi nødvendig 

forutberegnelighet for aktørene og øke mulighetene for at Norge lykkes i å utvikle en internasjonalt 

konkurransedyktig havvindindustri. 

 

AOW støtter forslaget om å starte arbeidet med å identifisere flere områder som skal 

konsekvensutredes med sikte på åpning og tildeling av konsesjon.  

 

 

Aker Offshore Wind takker for muligheten til å gi innspill og stiller gjerne i møte med departementet 
for å utdype våre synspunkter. Vi ser frem til et godt samarbeid i den videre prosessen.  
 

 

Med vennlig hilsen 

Aker Offshore Wind AS 

 

 

Tove Røskaft       Geir Ove Karlsen 

Chief of Staff and Business Excellence    SVP Policy and Sustainability 


