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Høringsuttalelse vedrørende forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og 

forslag til forskrift til havenergilova fra Ny Energi AS 

 
 
Åpning as Sørlige Nordsjø II 
Ny Energi AS mener det er viktig å åpne opp Sørlige Nordsjø II samtidig med de øvrige to 
områder. Dette prosjektet har gode forutsetninger for å kunne bygges ut uten subsidier da en 
her kan få tilgang til de europeiske markeder og dermed eksportert kraft til markeder med 
generelt høyere priser enn i NordPool. 
 
En forutsetning for å kunne bygge ut Sørlige Nordsjø II uten subsidier vil være å skape en 
størrelse i utbyggingen som muliggjør utviklingen av en leverandørkjede i Norge der en bygger 
på den kunnskapen en har utviklet over 50 år med olje & gass. De tekniske løsningene må 
optimaliseres og standardiseres der en utnytter de geografiske og råstoffmessige 
forutsetningene kysten langs Sørvest-Norge muliggjør. For ytterligere å redusere kostnadene, 
må en fokusere på effektive produksjonsfasiliteter over lang tid. For å få dette til må prosjektet 
være av en slik størrelse at designoptimalisering og produksjonsoptimalisering kan realistisk 
gjennomføres. Vi mener derfor at en eventuell åpning av Sørlige Nordsjø II også må åpnes for 
en betydelig større utbygging enn det som til nå har vært indikert. 
 
Forskriften 
Vi mener at prosessen frem mot tildelingen av en endelig konsesjon som foreslått av 
Departementet, er en god måte å gå frem på. Vi vil allikevel presisere følgende: 
 

• Åpningen av områdene bør skje raskt, fortrinnsvis ila Q1 2020. En hel industri ser 
mulighetene som åpningene av disse områdene representerer. Samtidig starter en 
utbygging av Tampen innen kort tid. Det er grunn til å tro at den samme (potensielt) 
norske leverandørkjeden som deltar i Tampen utbyggingen, vil bygge en kompetanse 
som vil være avgjørende for utbyggingen av disse områdene. Derfor må tids gapet 
mellom tampen og åpningen av disse områdene være så lite som mulig. 

• Tildeling av KU program bør skje så fort som mulig etter åpning, av samme grunn som 
over. I tillegg foregår det store prosesser på kontinentet innenfor et Nordsjø supergrid. 
En åpning av Sørlige Nordsjø II vil medføre at Norge kan være en aktør i disse 
prosessene. 

• Krav til aktører som kan søke må sikre mangfold i aktørbildet. Alle tre områdene har 
forskjellige karakteristikker som vil kreve forskjellige aktører for å utvikle områdene på 
en rask og effektiv måte. Myndighetene bør ikke legge inn krav ifm tildelingen av KU 
program som begrenser mangfoldet. 

• Prosessen etter konsesjon bør legges opp mer individuelt. De tre områdene har helt 
forskjellige kommersielle og tekniske karakteristikker. Derfor vil en standardisert 
tidslinje etter endelig konsesjon være svært utfordrende for eksempelvis Sørlige 



  
 

Nordsjø II, som vil være helt avhengig av faktorer som ligger utenfor prosjektenes 
kontroll. Vi henviser til NORWEAs høringsuttalelse i denne forbindelse, som vi stiller 
oss bak. 
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