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Vestfold og Telemark Fylkeskommune 

Fylkestinget  

         Stavanger 6. mars 2023 

 

Sak. 34/23 - Skaga-feltet – havvindkraftverk 

Vi forstår at denne saken skal behandles av Fylkestinget onsdag 8. mars 2023. Havvindutvalget i 
Motvind Norge har noen faktaopplysninger og kommentarer i denne anledning. Motvind Norge er en 
demokratisk og medlemsstyrt organisasjon med nesten 20 tusen medlemmer. 

Følgende vedtak fattet i Hovedutvalg for klima, areal og plan 16.02.2023 skal behandles av 
fylkestinget:  

1. Fylkestinget ber om at Norges vassdrags- og energidirektorat tar Skaga-feltet med i sin vurdering 
av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs. 

2. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at klimatiltak i eksisterende fastlandsindustri må 
likestilles med elektrifisering av petroleumsvirksomheter i havenergiloven, når det gjelder tildelinger 
av konsesjoner til havvind. 

3. Vestfold og Telemark fylkeskommune forutsetter at kommuner, organisasjoner og næringsliv blir 
involvert i arbeidet med utredningen av Skaga- feltet som energiproduserende område. 

Ref. punkt 1. Det foreslåtte vedtaket er basert på et brev fra firmaet Norsk Havvind AS, der firmaet 
ønsker å bli legitimert av fylkestinget. Norsk Havvind AS er et av 15-20 selskap som ønsker å bygge 
havvind. Det er vanskelig å forstå hvorfor Fylkestinget mener at et forslag fra dette ene selskapet skal 
medføre et vedtak om anbefaling til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det kan bli 
oppfattet som en uheldig binding mellom fylkeskommunen og Norsk Havvind AS. 

Nedenfor en mer detaljert gjennomgang av konsekvensene av havvind i Skaga-området. 

Ref. punkt 2. Det er vanskelig å forstå hva dette vedtaket betyr, da det ikke står noe om 
elektrifisering av petroleumsvirksomheter i havenergiloven. 

Ref. punkt 3. Det foreslåtte Skaga-området ligger utenfor grunnlinjen. Kommuner, fylkeskommunen 
og Statsforvalteren har ingen formell rolle i saksbehandlingen og utredningen, da alt gjøres med 
hjemmel i havenergiloven. 

 

Brevet fra Norsk Havvind AS 

I brevet står det at Skaga kan realiseres raskt. Dette er direkte villedende, da det skal være 
omfattende prosesser før en utbygging kan starte og anlegget idriftsettelses. Dette framgår også av 
notatet fra Fylkesdirektør til Fylkesordfører (23/08709-4).  Det Olje- og energidepartementet (OED) 
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har sagt, er at det skal tildeles 30 GW havvindkonsesjoner innen 2040. Etter konsesjon er tildelt tar 
det 5-8 år før et anlegg er i drift (år 2045) 

Så sies det at området på 200 km2 kan ha en installert effekt på 1400 MW. Det kan ikke være rett, da 
Utsira Nord som nettopp er åpnet er på ca. 1000 km2 og vil ha en installert effekt på max. 1500 MW.  

Kartutsnittet nedenfor viser et område på ca. 1000 km2. Skulle havvind bygges ut her, ville man 
stenge innseilingen til Oslofjorden og i tillegg legge beslag på svensk territorium. Planene til Norsk 
Havvind fremstår dermed som urealistiske. 

 

 

Notatet fra fylkesdirektøren til fylkesordføreren (23/08709-4).   

Fylkesdirektøren sier at behovet for ny energi i Grenland er 30 TWh innen 2030. Dette er like mye 
som økt forbruk for hele Norge fram mot 2030, ifølge Statnett. Det påståtte kraftbehovet er derfor 
urealistisk.  

Norsk Havvind anslår at det kan bygges ut 1400 MW fra Skaga. Basert på dette kan det være mulig å 
produsere ca 4 TWh i året. Som vist ovenfor vil området på 200 km2, bare kunne produsere 20-25 % 
av dette. 

Vindkraftverk produserer bare når det blåser, og produksjonen er 30-40 % av installert effekt. Resten 
av energien (balansekraften) må hentes fra andre kilder. I Norge kan det betyr massiv utbygging av 
vannkraft (verna vassdrag i rør). 

Oppsummert: Skaga kan ikke bidra med noe energi i det hele tatt innen 2030.  

Havvind krever mye offentlig støtte. 

Havvind, og da spesielt flytende havvind er ikke lønnsomt, og vil krever store overføringer av 
offentlige penger til private bedrifter, og/ eller veldig høy strømpris. For Utsira Nord og Sørlige 
Nordsjøen 2 hvor arealer er åpnet, legger OED opp til å garantere en minimum strømpris som 
utbygger får betalt i 15 år fra idriftsettelse (ca. år 2030) i det som kalles differansekontakter. Hvor 
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mye dette vil bli, er det ingen som vet, men disse pengene må bevilges av Stortinget og går på 
bekostning av andre offentlige utgifter.  

 

Forhold til fiskerinæringen. 

Norsk Havvind sendte for lang tid siden brev til NVE med innspill til områder for havvind. I vedlagte 
utsnitt viser området 5 utenfor Larvik midt i fiskeområdet. Dette har selskapet unnlatt å fortelle i 
brevet til fylkestinget. Selskapet har derfor utelatt helt grunnleggende informasjon, og saken er 
derfor ikke opplyst. Konsekvensen må bli at fylkestinget da ikke kan fatte noe vedtak. 

 

 

 

I en artikkel i Sandefjords Blad 27. februar sier en rekefisker om Skaga:  

 «Blir dette en realitet så betyr det kroken på døren for meg og de andre lokale fiskerne i Sandefjord» 

Og fortsetter: 

«Vi er seks reketrålere her i byen og jeg kan umulig se at vi kan overlever dette. Da forsvinner også 
den lokale matproduksjonen fra havet, fortsetter han, bastant.» 

Naturmangfoldet 

Det planlagte området ligger innenfor et av få områder i Norge som myndighetene har beskrevet 
som: «Særlig verdifulle og sårbare områder». Dette framgår også av notatet fra fylkesdirektøren. 
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Miljødirektoratet har nettopp utgitt to omfattende rapporter om karbonlagring i havet. De viser at 
både planter og selve havbunnen tar opp store mengder karbon. Omfattende installasjon av 
havvindturbiner vil da kunne ødelegge dette finstemte systemet, og føre til økt utslipp av 
karbon. (https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mars-2023/viktige-karbonlagre-i-
havet-trues/?fbclid=IwAR3D5-bSpHhEhvvMYUAqPepHmuhjr3mxENe3Es-0eKgqTLk58Oxbbv2OBps)   
  
Tilsvarende informasjon kom også fram i erklæringen fra naturtoppmøtet i Montreal i desember 
2022. Denne informasjonen er tilgjengelig på Miljødepartementets hjemmeside. 
 
Det er verdt å tenke over at en konsekvensutredning ikke nødvendigvis gir alle svarene vi trenger. 
Det å skulle skaffe seg oversikten over hvordan havvind påvirker økosystemer til havs, er en 
omfattende oppgave som våre fremste forskere på feltet ennå ikke har klart å løse. 
Havforskningsinstituttet er tydelige på at vi vet for lite per i dag. Fiskeriorganisasjonene er sterkt 
kritiske til de omfattende havplanene. Havvind vil legge beslag på store sjøarealer, og kan få uante 
konsekvenser.  
 
Vestfold og Telemark Fylkesting bør derfor si klart nei til Skaga allerede nå. 
 

Med hilsen 
Bjarne Jensen 
Leder i havvvindutvalget 
Tlf 91153026	
   


