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Innspill til "Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord" og "Høring av 
prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II" 

Sammendrag 
I denne saken uttaler fylkesrådet i Nordland seg om «Høring av kvalitative kriterier og 
støtteordning for Utsira Nord» og «Høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for 
Sørlige Nordsjø II». 

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. 

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. 

Fylkesrådet i Nordland ber om at kartlegging av ringvirkninger gjennomføres regelmessig 
gjennom hele levetiden til utbyggingsprosjektene 

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. 

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. 

Bakgrunn 
Om høringen 
Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring «Høring av kvalitative kriterier og 
støtteordning for Utsira Nord» og «Høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for 
Sørlige Nordsjø II» med frist 6. januar 2023. Høringene er sendt ut separat på grunn av at det 
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handler om to ulike teknologier, bunnfast og flytende, og at det derfor legges opp til ulike 
tildelingsmodeller for de to områdene. 

Tidligere høringer knyttet til havvind 
Nordland fylkeskommune har gitt innspill til en rekke høringer knyttet til utviklingen av 
havvindsektoren i Norge. Den første høringen var konsekvensutredningen i 2012. Videre uttalte 
fylkestinget seg i høringen om forslag til åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag 
til forskrift til havenergilova i 2019 (FT-sak 149/2019), i høringen om endringer i havenergiloven 
og -forskriften i 2021 (FR-sak 201/2021), i forslag til inndeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 
II i utlysningsområder for fornybar energiproduksjon til havs (FT-sak 058/2022) og senest i 
innspill til NVE på identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs (FR-sak 
214/2022). I alle innspillene har fylkeskommunen påpekt mål og forventninger både om åpning 
for havvindproduksjon utenfor Helgeland, og utvikling av leverandørindustri knyttet til sektoren. 

Problemstilling 
I høringene presenterer regjeringen forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt 
tildelings-, auksjons- og støttemodell, som de ber om innspill på. I høringen er det også en 
oversikt over inndelingen av områder for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. 

Det er besluttet at Utsira Nord skal tildeles ved kvalitative kriterier som blant annet skal legge til 
rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind. OED foreslår følgende fem 
kvalitative kriterier: 

1. Kostnadsnivå 2030 
2. Bidrag til innovasjon og teknologiutvikling 
3. Gjennomføringsevne 
4. Bærekraft 
5. Positive lokale ringvirkninger 

Sørlige Nordsjø II skal bygges ut med bunnfaste installasjoner som er kjent teknologi, og tildeles 
etter en auksjonsmodell. I denne høringen er det lagt inn forslag til prekvalifiseringskriterier som 
følger: 

1. Grunnleggende informasjon om prosjektet 
2. Gjennomføringsevne 
3. Bærekraft 
4. Positive lokale ringvirkninger 

Denne saken er avgrenset til uttalelser knyttet til kvalitative kriterier for Utsira Nord og 
prekvalifiseringskriterier for Sørlige Nordsjø II, og nærmere bestemt kriteriene «Bærekraft» og 
«Positive lokale ringvirkninger». OED har bedt om separate innspill til de to høringene. I og med 
at forslagene til bærekrafts- og ringvirkningskriteriene i høringene er likelydende, kan denne 
saken danne grunnlag for begge innspillene. 

Drøfting 
Høringene som nå er sendt ut er viktige fordi de setter rammer for utviklingen av en ny og stor 
industri i Norge. Regjeringen har helt siden Hurdalsplattformen hatt ambisiøse mål knyttet til 
havvind. I vår ble det målsatt til 30 GW innen 2040. Dersom dette realiseres betyr det bort i mot 
en dobling av norsk kraftproduksjon sammenlignet med i dag. Regjeringen har også vært tydelig 
i målet om å ta hele landet i bruk og bygge et industrielt landslag på leverandørsiden. 

Med tanke på målet om å bygge et industrielt landslag og ta hele landet i bruk vil kriteriet 
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«Positive lokale ringivirkninger, som løftes fram både i de kvalitative kriteriene for Utsira Nord og 
i prekvalifiseringskriteriene for Sørlige Nordsjø II, virke mot sin hensikt. Det er nødvendig å tenke 
langt bredere geografisk knyttet til disse to tildelingene nå som leverandørindustrien til havvind 
skal bygges opp i Norge. I den innledende teksten til dette kriteriet i begge høringene skriver 
OED at «Utbyggingen……vil bidra til industriutvikling gjennom å gi erfaring og 
kompetanseutvikling til leverandørkjeden…». 

Nordland har erfart hvordan leverandørindustrien innenfor petroleum fikk et kjempeforsprang på 
Vestlandet da denne sektoren var i etableringsfasen. Nå står vi overfor en ny industribygging i 
Norge, og da må rammeverket sørge for at bedrifter over hele landet får muligheten til å 
posisjonere seg. Derfor bør bruk av leverandørbedrifter f.eks. fra Helgeland gi uttelling og vektes 
positivt i tildelingen av områdene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. 

I Nordland har vi jobbet for produksjon av havvind utenfor Helgeland helt siden 
konsekvensutredningen i 2012. Målsettingen er både å opprettholde fortrinnet med overskudd av 
fornybar energi, og å gi muligheter til leverandørindustrien i fylket. Når Nordland og resten av 
landet nå må vente til neste runde av åpninger i 2025 er det viktig at det ikke gir ulemper for 
leverandørindustrien i fylket. 

Samtidig er forslaget til underpunkter på kriteriet «Positive lokale ringvirkninger» relevante for 
utvikling av leverandørbedriftene langs hele Norge. Ved å omdøpe dette kriteriet fra «Positive 
lokale ringvirkninger» til f.eks. «Utvikling av norske leverandørkjeder» kan fremdeles 
underpunktene «Kompetanseutvikling», «Små og mellomstore bedrifter (SMB-er)» og «Utvikling 
av leverandørindustrien» stå som i de gjør i forslaget. 

Å legge til grunn at kriteriet «Positive lokale ringvirkninger» for utbyggingene på Utsira Nord og 
Sørlige Nordsjø II redefineres til «Utvikling av norske leverandørkjeder» er også hensiktmessig 
med tanke på målet om å bygge kapasitet på leverandørsiden. 

I kriteriet bærekraft settes det fokus på flere viktige tema som sameksistens og sirkulær 
økonomi. Vi ser at tidlig dialog er viktig for å finne løsninger som skaper minst mulig konflikt 
mellom ulike interessenter. På Helgeland samarbeider ulike næringsaktører for å se på 
muligheten for å dele infrastruktur og utvikle en offshore næringspark. Nordland har industrimiljø 
som er langt framme på sirkulær økonomi på Helgeland, og som kan bidra inn mot 
havvindsektoren. 

Fylkesrådens vurdering 
Havvind er beskrevet som det neste industrieventyret, og kan skape eksportverdier, 
sysselsetting og klimagevinster. Fylkesrådet har store ambisjoner, og arbeider med å 
posisjonere Nordland inn mot denne nye industrien. Den er et godt eksempel på en sektor som 
kan bidra til regional utvikling, ny kraft inn i fylket og nye arbeidsplasser. Samtidig kan Nordland 
bidra til nasjonale energi-, industri- og klimapolitiske mål, målsatt blant annet i «Veikart for grønt 
industriløft», i regjeringens batteristrategi og i eksportreformen «Hele Norge eksporterer». 

Regjeringen er tydelig på at hele landet skal tas i bruk, og at de ønsker å bygge et industrielt 
landslag når havvindutbyggingen nå setter inn for alvor i Norge. Det er fylkesrådet positive til, og 
forventer at det legges opp til rammebetingelser i forbindelse med tildelingene på Utsira Nord og 
Sørlige Nordsjø II som gjør at leverandørbedriftene i Nordland stiller likt med industrien på 
Sørvestlandet. Som fylkesrådet og Nordland Fylkesting understreket i høringen med forslag til 
inndeling av områder senest i vår (FT-sak 058/2022): “.. Det er viktig at det i startfasen av 
havvindindustrien i Norge legges til rette for effektiv utnyttelse av arealene, god sameksistens 
mellom ulike interessenter i havrommet samt for teknologiutvikling og et bredt aktørbilde på 
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utbygger- og leverandørsiden.” og videre“Nordland fylkesting har forventninger til at inndelingen 
og videre arbeid med utlysning og kontraktsstrategier legger til rette for at lokale/regionale 
leverandører har mulighet til å posisjonere seg. Fylkestinget viser i den sammenheng til 
Hurdalsplattformen som er tydelig nettopp på at regjeringen vil «Legge til rette for en storstilt 
satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet 
inkluderer satsing på norsk leverandørindustri». Å bygge opp leverandørindustri i hele landet 
også vil bidra til å nå målsettingene i eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Nordland kan 
levere her, og da er det viktig med rammebetingelser som gir like muligheter for 
leverandørbedrifter i alle regioner. Videre forventes det at kartlegging av lokale/regionale 
ringvirkninger gjennomføres regelmessig gjennom hele levetiden til utbyggingsprosjektene.” 

Fylkesråden mener at fokus på lokale ringvirkninger er positivt i de fleste tilfeller. I dette tilfellet 
vil det virke mot sin hensikt med tanke på muligheter for leverandørindustrien i hele landet, og 
for å bygge et industrielt landslag. Fylkesråden mener det er avgjørende at regjeringen i 
oppstarten av en ny industri, og med ambisiøse mål om å ta hele landet i bruk, utvikler et 
rammeverk og kriterier som sikrer like betingelser for bedrifter over hele landet. Flere aktører på 
Helgeland og i Salten har signalisert at de har ambisjoner og ønsker å ta en posisjon innen 
havvind. Her er miljøet på Helgeland, i aksen Nesna, Sandnessjøen, Mo, langt framme med å 
posisjonere fylket og bedriftene her. Fylkesrådet støtter Westcon Helgeland og partnerskapet 
med Celsa Steel Service, Helgeland Holding og Nexans i satsingen på produksjon av 
betongbaserte understell og sammenstilling av ferdige vindturbiner på Langsetvågen i Nesna. 
Her har fylkeskommunen sammen med Nesna kommune deltatt i arbeidet med å posisjonere 
prosjektet i nær dialog med prosjektorganisasjonen. Fylkesrådet støttet satsingen med en 
bevilgning på nærmere 300 000 kroner til "Nesna Havvind" senest i vår. 

Fylkesrådet ser prosessene med åpning av områder og utvikling av leverandørindustri i 
sammenheng, og jobber med dette parallelt. Helt siden første konsekvensutredning i 2012 har 
fylkesrådet spilt inn ambisjon og forventning om åpning for havvindproduksjon utenfor 
Helgeland. Senest i høst ble dette spilt inn til NVE i forbindelse med høringen om identifisering 
av nye områder. Vi er ved en korsvei i utviklingen av denne sektoren hvor Nord-Norge må på 
kartet for å lykkes med å ta hele landet i bruk. Derfor forventer vi at regjeringen viser at de 
mener alvor med å bygge et industrielt landslag ved å inkludere leverandørbedrifter over hele 
landet i kravene når de første utlysningene gjøres i denne runden. Og ikke minst ved å åpne for 
havvindproduksjon utenfor Helgeland i neste runde av utlysninger i 2025. 

Fylkesråden er positiv til at bærekraftskriteriet både vekter klimaavtrykk, sirkulære løsninger og 
god sameksistens med andre havnæringer, klima og miljø. Fylkesråden vet at det er tett dialog 
mellom de ulike havnæringene i Nordland, og at det jobbes for å finne gode fellesløsninger. Vi 
ser at ved å ha god dialog i tidlig fase kan man både sikre bedre sameksistens, og i tillegg oppnå 
synergier som deling av infrastruktur. I Nordland har industrien jobbet med sirkulære løsninger 
over tid. Deler av dette miljøet er aktuell i leverandørkjeden inn mot havvind, for eksempel Celsa 
Steel Service i Mo Industripark som samarbeider med Westcon Helgeland. 

Medvirkning 
Saken vurderes å komme inn under Kategori 1 «Saker med lite rom for eller behov for 
medvirkning». 

Konsekvenser 
Saken vil ikke medføre økonomiske, administrative eller personellmessige konsekvenser for 
fylkeskommunen. Saken har heller ingen konsekvenser knyttet til gjennomgående 
fylkeskommunal politikk knyttet til likestilling, universell utforming, miljø og folkehelse. 

Vedtakskompetanse 
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Det vises til Fylkesting-sak 31/2020 – Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget, 
hvor det i pkt. 6.5 heter at; Myndighet til å avgi uttalelse i høringssaker om lovforslag, offentlige 
utredninger og om endring av nasjonal politikk, tilligger fylkestinget. Fylkesrådet kan likevel avgi 
uttalelse i slike saker når tidsfrister ikke muliggjør behandling i fylkestinget. 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

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. 

Bodø den 09.12.2022 
Linda Helen Haukland 
fylkesråd for plan og næring 
sign 

16.12.2022 Fylkesrådet 
FRÅD-344/2022 

Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedlegg: 
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