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Uttalelse fra fylkesrådet i Nordland - Høring av kvalitative kriterier og 

støtteordning for Utsira Nord   
 

Fylkesrådet i Nordland har behandlet høringen i fylkesrådsak 344/2022, og har følgende innspill: 

 

1. Fylkesrådet i Nordland ber OED endre kriteriet «Positive lokale ringvirkninger» til «Utvikling av 

norske leverandørkjeder» i de kvalitative kriteriene for Utsira Nord og prekvalifiseringskriteriene 

for Sørlige Nordsjø II. Fylkesrådet er positiv til underpunktene «Kompetanseutvikling, «Små og 

mellomstore bedrifter (SMB-er)» og «Utvikling av leverandørindustrien». Disse underpunktene 

må vektes positivt ved bruk av SMB-er og leverandører over hele landet slik at alle får like 

muligheter og rammebetingelser i oppstarten av en ny industribygging. 

 

2. Fylkesrådet i Nordland ser at en endring av «Positive lokale ringvirkninger» til «Utvikling av 

norske leverandørkjeder» vil bidra til regjeringens målsetting om å bygge opp ny kapasitet i 

leverandørindustrien, bygge et industrielt landslag og ta hele landet i bruk. 

 

3. Fylkesrådet i Nordland ber om at kartlegging av ringvirkninger gjennomføres regelmessig 

gjennom hele levetiden til utbyggingsprosjektene. 

 

4. Fylkesrådet i Nordland er positiv til at kriteriet «Bærekraft» tillegges vekt både i de kvalitative 

kriteriene til Utsira Nord og prekvalifiseringskriteriene til Sørlige Nordsjø II. Fylkesrådet er 

opptatt av gode prosesser som ivaretar ulike interesser, og sikrer god sameksistens med 

interesser som fiskeri, klima og miljø. Fylkesrådet i Nordland er videre positiv til at det legges 

vekt på løsninger for resirkulering, og mener at det punktet gjerne kan forsterkes med fokus på 

innsatsfaktorene og klimaavtrykket til disse. 

 

5. Fylkesrådet i Nordland forventer at det åpnes for havvindproduksjon utenfor Helgeland i neste 

runde av utlysninger i 2025, slik at fylket kan bidra både med industriell kompetanse og 

produksjon av ny fornybar energi. 

 

Med vennlig hilsen  

Trine Myrvoll Fredriksen  
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


