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Høringssvar - forslag til åpning av områder etter havenergiloven samt forslag
forskrift om fornybar energiproduksion til havs

til

Norsk olje og gass viser til høring av 2, juli 2019 fra Olje- og energidepartementet [heretter
"departementet"J om forslag til åpning av område etter havenergilova samt forskrift om fornybar
energiproduksjon til havs,
Norsk sokkel har svært gode vindressurser, og en satsing på en hawindnæring i Norge har alle
forutsetninger for å bli en viktig ny norsk industri. Norsk olje og gass gir derfor sin fulle støtte til at
norske myndigheter nå foreslår å åpne områder for hawind med tilhørende rammeverk for en fremtidig
hawindnæring i Norge.

Om departementets forslag

til åpning av områder etter havenergiloven

Departementet har foreslått åpnet områdene Utsira Nord og Sandskallen -Sørøya Nord, samt Sørlige
Nordsjø II hvor departementet ønsker innspill.
Det er viktig for at Norge skal kunne ha en sentral rolle i utviklingen av offshore vind at det nå åpnes
områder for hawind. På kort sikt for å utvikle en norsk hawindindustri og en egen leverandørindustri, og
på lengre sikt for å bidra med fornybar energi til Europa for å bidra til at EU når sine utslippsmål frem
mot 2050.
Fra våre medlemmers side fremheves Utsira Nord og Sørlige Nordsjø ll som områder godt egnet for
større kommersielle hawindprosjekter, hvor Sørlige Nordsjø II er særlig aktuell med tanke på å koble seg
opp mot det europeiske markedet, og Utsira Nord er et velegnet område for å få i gang de første
prosjektene av større skala i samarbeid med norsk leverandørindustri.

Norsk olje og gass mener at det er viktig å få utlyst egnede områder snarest for at norsk næringsliv skal ta
del i den utviklingen som skjer innen hawind. I tillegg til at disse områdene må være velegnet for
utbygging av storskala vindmølle-anlegg vil vi også understreke viktigheten av at områdene som utlyses
er i en størrelsesorden som gjør det mulig å planlegge og plassere en vindmøllepark slik at den i minst
mulig grad er i konflikt med annen næringsvirksomhet i samme havområde, Norsk olje og gass vil til dette
trekke frem erfaringer og praksis mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet for å sikre best mulig
sameksistens på norsk sokkel.
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Norge har lang og god erfaring med å forvalte ressurser i norske farvann og kontinentalsokkel, et åpent
og forutsigbart forvaltningsregime og bred erfaring i prosjekt- og teknologiutvikling i utfordrende
havområder. Norsk olje og gass mener det er viktig å dra nytte av denne erfaringen.

Om forslag

til forskrift til havenergilova

Norsk olje og gass mener at forslag til forskrift slik det nå foreligger ikke i tilstrekkelig grad fastsetter
forutsigbare rammer for en utlysningsprosess, og vi mener det må arbeides mer med forskriften for å
etablere en mer strukturert sØknads- og tildelingsprosess. Eksempler på hva som bør reguleres er
kvalifikasj onskrav til søkere, frist for utlysning/søknad, saksbehandlingstid mv.
I denne forbindelse er det gode erfaringer å høste fra petroleumsvirksomheten, men her bør
departementet også se hen til hvordan tilsvarende utlysnings- og tildelingsprosesser er regulert i andre
land, samt for landbasert vind. Vi mener at et slikt videre arbeid bør gjøres i samarbeid med olje- og

gassindustrien.

Om sikkerhet og

tilsyn

I høringsnotatets punkt 9.2 trekker departementet paralleller med petroleumsvirksomheten hva gjelder
helse, miljø og sikkerhet. Norsk olje og gass er uenig i at det er store likheter mellom de to næringene,

Petroleumsvirksomhet har helt særegne risikoforhold knyttet til leting og utvinning av hydrokarboner og
storulykkerisiko, Disse forhold gjør seg ikke gjeldende for hawind. En hawindmølle i drift er ubemannet
og vedlikeholdsarbeid som utføres på en hawindmølle skiller seg ikke vesentlig fra vedlikeholdsarbeid på
en landbasert vindmølle.
Videre påpeker vi at konstruksjonsarbeid i petroleumsvirksomheten utføres med fartØy som i hovedsak
er omfattet av sjøfartsregelverket. Tilsvarende må gjelde for konstruksjonsarbeid i forbindelse med
hawind. Det er derfor noe vanskelig å forstå hvilket sikkerhetsregelverk og kompetanse departementet
sikter til når de operative forhold knyttet til hawindmøller sammenlignes med petroleumsvirksomheten.
Norge har lang og god erfaring med sikkerhetsregelverk innen petroleumsvirksomheten, og vi må
selvsagt ta med oss god og relevant erfaring til andre og nye næringer. Norsk olje og gass vil likevel
advare mot at sikkerhetsregimet for hawind som nå skal utvikles, gjøres med utgangspunkti
sikkerhetsregimet for petroleumsvirksomheten. Til det er utgangspunktet, og rammene og forholdene for
øvrigfor de to virksomhetene for ulike. Norsk olje og gass mener at når sikkerhetsregelverket skal
uwikles for hawind må dette være mest mulig helhetlig mot den virksomheten som drives innenfor
grunnlinjen og på land, og at en har en klar avgrensing mot maritim virksomhet. Havenergiloven $ 5-1 om
beredskap, sikkerhet og arbeidsmiljø åpner for at departementet kan gi utfyllende forskrifter. Norsk olje
og gass vil understreke særregulering bare bør gis når det forlegger særlige grunner.

Departementet foreslår at Petroleumstilsynet bør bli tilsynsmyndighet. Norsk olje og vil påpeke at før
tilsynsmyndighet utpekes må prinsippene for hvordan sikkerhetsregelverket skal utformes være klarlagt
på en langt tydeligere måte. Når prinsippene for regulering foreligger kan tilsynsmyndighet utpekes.
Norsk olje og gass anmoder departementene om å foreta en grundig vurdering av sikkerhetsregulering av
hawindsvirksomhet, også hensyntatt hvordan aktiviteten er regulert ellers i Nordsjølandende samt
pågående regelverks- og standardiseringsinitiativer i EU, Det bør også gjøres en nærmere vurdering av
risikoforhold som eventuelt krever særregulering, og dette bør gjøres i dialog med olje- og
gassindustrien.
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Norsk olje og gass ønsker gjerne et møte med departementet for å utdype vårt syn. Norsk olje og gass
anmoder i dette høringsinnspillet om samarbeid og dialog med industrien på flere punkter, og vi bidrar
gjerne i det videre arbeidet her.

Med vennlig hilsen
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