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Flytende havvind - innspill til regjeringens grønne omstillingspakke
Bergen Næringsråd representerer 1500 bedrifter og mer enn 3000 medlemmer i bergensregionen. Vår
Ressursgruppe Energi består av ledere i næringsliv og forskning innen bransjen. Det er med
utgangspunkt i ressursgruppen og næringspolitiske anbefalinger fra medlemsmassen at vi ber
regjeringen ta grep for å utvikle havvind i Norge.
Det er behov for effektive grønne motkonjunkturtiltak som skaper ny industri, arbeidsplasser og
fremtidig verdiskapning. Tiltakene som legges frem her vil bidra til at norsk eksportrettet offshoreindustri opprettholder sin verdensledende kompetanse, skaper nye industrimulighet og grønne
arbeidsplasser som er avgjørende for overgangen til et lav - og nullutslippssamfunn.
Det er en gylden anledning til å ligge i forkant av internasjonal utvikling innen flytende havvind, men
vinduet vil lukke seg. Deler av leverandørindustrien innen olje og gass er avventende til å satse på
flytende havvind så lenge Norge ikke har satt en tydelig strategi for etablering av et hjemmemarked.
Aktørene bak dette innspillet er tydelig på at Norge må få raskt på plass et fullskala pilotanlegg og
etablere et hjemmemarked.
Våre innspill
•

•
•

Regjeringen bør før sommeren starte arbeidet med en helhetlig strategi for norsk
industriutvikling av flytende havvind med konkret mål om å bygge minst èn fullskala pilotpark i
Norge.
Regjeringen bør så snart som mulig avklare konsesjons- og rammevilkår for etablering av
flytende havvindparker. Utlysningen og konsesjonsutdeling bør komme så raskt som mulig.
Staten må sikre virkemidler som gjør det kommersielt mulig å gjennomføre prosjektene og
attraktivt å investere i havvind i Norge. Virkemidlene må også innrettes slik at små- og
mellomstore leverandørbedrifter får nødvendig incentiver til å satse på flytende havvind.
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