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

til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta 

Industri Energi er glad for at regjeringen nå tar et steg videre i prosessen som muliggjør at Norge i 

fremtiden kan bli en havvindsnasjon. 

Norge er en energi- og industrinasjon der en vesentlig del av vår verdiskaping, sysselsetting og 

eksportrettede virksomhet kommer fra energisektoren i bred forstand. Det er derfor i Norges 

egeninteresse at vi evner å lede an i utviklingen og posisjonere oss på relevante områder. En satsing 

på havvind kan bidra til norsk eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden. Det gir også store 

ringvirkninger for et stort antall bedrifter i mange bransjer og over hele landet. 

Et konkurransefortrinn i utviklingen av det norske industrieventyr er den norske modellen og 

kjerneverdier som høy sysselsetting, velferd for alle og et organisert arbeidsliv. Industri Energi ber 

om at Olje- og energidepartementet i praktiseringen av veilederen for havvind vektlegger en utvikling 

av havvindnæringen innenfor rammene av den norske modellen i et trepartssamarbeid mellom 

arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. 

I forlengelsen av dette er det særlig fire forhold vi mener er viktig for at en satsning på havvind i 

Norge skal lykkes: 

· Sikre et organisert arbeidsliv, hvor faste ansettelser er normalen. 

· En praktisering av den norske modellen, hvor reell arbeidstakermedvirkning er avgjørende. 

· Olje- og gassnæringen på norsk sokkel har hatt en ambisjon om å være verdensledende på HMS. 

Industri Energi forutsetter at regelverk for havvind blir innrettet for å ivareta dette. Her ønsker vi 

særlig understreket viktigheten av at transport av personell knyttet til havvind er trygg og forsvarlig. 

· I LO- NHOs «Felles Energi og Industripolitisk plattform», som Industri Energi har stilt seg bak 

påpekes det at: 

«En storskala havvindsatsing i norsk sone vil måtte designes på en slik måte at den samspiller godt 

med den regulerbare vannkraften og kraftmarkedet på fastlandet. På grunn av det nordiske 

kraftmarkedet og kraftprisene i Norge og Europa, vil eksport av fornybar elektrisitet være et bærende 

element for en slik satsing. Markedsdesignet må ivareta både den kraftintensive industriens 
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interesser av tilstrekkelig energi til konkurransedyktige priser, og kraftnæringens behov for et stabilt 

og velfungerende marked som sikrer markedsadgang, verdiskaping og reinvesteringsevne. På norsk 

sokkel vil havvind kunne gi et viktig bidrag til viktige utslippsreduksjoner gjennom elektrifiseringen 

når anleggene settes i drift». 
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