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Høringsuttalelse – Tildeling av områdene i Sørlige Nordsjø II 
 
Norwegian Offshore Wind er en klynge innenfor Innovasjon Norges Arena PRO program. 
Klyngen har 360 medlemmer og har som mål å etablere globalt ledende leverandørkjeder for 
havvind.  
 
Etablering av et hjemmemarked vil være svært viktig for å bygge en sterk norsk 
leverandørindustri innen havvind, og innenfor bunnfast havvind er det viktig å øke den 
norske markedsandelen internasjonalt. Sørlige Nordsjø II vil være et sentralt prosjekt i den 
sammenheng. Spesielt viktig vil det være å få med SMB-er som trenger referanseprosjekter. 
 
 
Prekvalifiseringskriterier 
 
Vi støtter prekvalifiseringskriteriene gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale 
ringvirkninger. 
 
Vi mener positive lokale ringvirkninger bør vektes høyt her, da bunnfast havvind er en mer 
moden bransje med etablerte baser og byggesteder i Europa. En høy vekting av positive 
lokale ringvirkninger er derfor viktig for å oppnå en videreutvikling av norsk industri innen 
bunnfast havvind.  
 
Vi støtter også departementets vurdering at det bør settes et øvre antall aktører som kan bli 
prekvalifisert slik at det gis sterke insentiver til å oppfylle prekvalifiseringskriteriene. Vi 
anbefaler at mellom 3-6 konsortier blir prekvalifisert. 
 
 
Arealeffektivitet 
 
Som det framgår av de kvalitative kriteriene, vil arealeffektivitet være et viktig element i 
vurdering av bærekraft. Arealutnyttelse kan også være et viktig konkurransefortrinn som 
reduserer arealkonflikter og kostnader. Det anbefales derfor at det åpnes for en høyere 
kraftproduksjon basert på høyere arealutnyttelse dersom nettsituasjonen tillater det. Dette 
vil gi insentiver til å utvikle arealeffektive løsninger.  



 
Nettsituasjon og maksimal kapasitet for tilkobling kan avklares som en del av 
konsesjonssøknad og konsekvensutredning. 
 
 
 
Oppsummering 
 
Norwegian Offshore Wind anmoder departementet om å velge løsninger som sikrer 
videreutvikling av den norske industriens posisjon innen bunnfast havvind. 
 
Vi vil også påpeke at det må etableres norske baser og byggesteder. Norge har naturgitte 
forutsetninger med mange dypvannshavner og skjermede arealer. Dette er langsiktige 
investeringer, og vi ber regjeringen vurdere virkemidler for å sikre kapitaltilgang til slike 
prosjekter. 
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