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Høringsuttalelse – Tildeling av områdene i Utsira Nord 
 
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 spesielt innenfor flytende havvind hvor Norge i dag har 
en ledende posisjon. Videre vil det at Norge er tidlig ute med tildelinger være avgjørende for 
holde på vår solide posisjon innen flytende havvind. 
 
 
Mangfold – behov for tre prosjekter 
 
Vi har forståelse for at det bør være et konkurranseelement ved tildeling av støtte, og 
støtter departementets foretrukne modell med tildeling av arealer etter kvalitative kriterier 
og deretter en auksjon blant de som har tilgang til arealer.  
 
Vi er imidlertid svært opptatt av at det blir gitt finansiering til tre områder a 500 MW snarest 
mulig. Med flere utviklere vil det danne seg flere leverandørkjeder og også alternative syn på 
teknologier og skalering av disse. En slik dynamikk vil bidra til å bygge en sterk og 
internasjonalt konkurransedyktig norsk industri.  
 
Vi mener det er mulig å tildele støtte til tre prosjekter samtidig som det er sterk 
konkurranse. Dette kan gjøres ved på forhånd på å fastsette et budsjett. Ved en slik 
støttekonkurranse fastsettes først et maksimalt budsjett for total støtte. Aktørene legger 
deretter inn bud for sine prosjekter. Basert på dette beregnes støttebehovet for hvert enkelt 
prosjekt. Budene blir så summert og dersom det totale støttebehovet for prosjektene er 
under det fastsatte budsjettet, får alle prosjektene støtte. Dersom ikke alle budene passer 
innenfor budsjettet, ekskluderes det høyeste budet. For å legge opp til mest mulig 
konkurranse og unngå strategisk budgivning, bør det eksakte budsjettbeløp ikke 
offentliggjøres før konkurransetidspunktet.  
 



I departementets utkast antydes det at det at prosjekter som ikke oppnår støtte i denne 
runden gis insentiver til å fortsette å modnes til kommersielle prosjekter på et senere 
tidspunkt. Vi vil her peke på modellen fra Storbritannia hvor prosjekter som ikke får støtte 
kan delta i senere konkurranser. Vi ber videre departementet vurdere om det er mulig å få til 
en hurtigere tildeling ved at det allerede nå igangsettes konsekvensutredning etter 
havenergilovens §2-2 for nye arealer i tilknytning til Utsira Nord.  
 
 
Oppsett av konkurranse 
 
Vi støtter departementets foretrukne modell for areal- og støttetildeling i to steg. Samtidig 
ber vi departementet vurdere innretninger som gjør prosessene mer tidseffektive. Det at 
Norge er tidlig ute i tildelinger vil være avgjørende for at vi får utnyttet eksportpotensialet i 
havvind. 
 
 
Kvalitative kriterier 
 
Vi støtter de foreslåtte kvalitative kriterier, og mener at departementet har foreslått gode og 
relevante kriterier. 
 
Vi stiller imidlertid et spørsmål ved vurdering av kostnadsnivå 2030, hvor urealistiske forslag 
medfører trekk i score. Her bør det benyttes et bredt sammensatt ekspertpanel slik at en 
sikrer at innovative løsninger ikke urettmessig får trekk for å fremstå urealistiske. 
 
Vi synes det er bra at både bærekraft, positive lokale (og nasjonale) ringvirkninger og bidrag 
til innovasjon og teknologiutvikling er tatt med som kvalitative kriterier. Vi mener alle disse 
må vektes høyt.  
 
Vi er også svært fornøyd med at det i kriteriene legges vekt på involvering av små og 
mellomstore bedrifter og at disse får erfaring med havvind. 
 
 
 
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.  
 
Vi vil oppfordre departementet til at det åpnes for en høyest mulig kraftproduksjon på de 
tildelte arealer.  
 



Norwegian Offshore Wind fikk i mai 2021 levert en studie fra Aabø PowerConsulting1 som 
tilsier at det er kapasitet i eksisterende nett til minimum 2,7 GW fra Utsira Nord. Dette viser 
at det er tilstrekkelig kapasitet i nettet til å kunne håndtere eventuelle høyere volumer fra 
Utsira Nord. Dersom det er uavklarte forhold knyttet til nettkapasitet, er dette noe som kan 
avklares i konsesjonsprosessen. 
 
 
Oppsummering 
 
Norwegian Offshore Wind anmoder departementet om å velge løsninger som nå gir høy 
framdrift og stort mangfold. Dette kan sikre at norske bedrifter kan få en sterk posisjon og at 
Norge kan opprettholde sin posisjon som ledende innen flytende havvind. Vi mener derfor at 
høy framdrift er det aller viktigste nå. 
 
Vi etterlyser også en tydelig plan for prosessen videre framover og plan for tildeling av 
arealer. Dette er viktig for å motivere til å framskynde investeringer i leverandørindustrien. 
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1 https://offshore-wind.no/wp-content/uploads/2021/08/Vurdering-av-potensialtet-for-innmating-av-
vindkraft-fra-UN-For-publisering.pdf 


