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Sandnessjøen 17. mars 2021.

Uttalelse fra Helgelandsrådet - Havvind på Helgeland

Helgelandsrådet stiller seg bak og støtter uttalelsen fra fylkestinget (se vedlegg) om havvind i

Nordland. Uttalelsen er tilpasset Helgelandsrådet og er utarbeidet av prosjektet «Havvind på
Helgeland» i regi av Olje og gassklynge Helgeland.

Uttalelse:
Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter vil øke i årene som
kommer, og hawind imøtekommer dette behovet. Med leverandørindustri og maritime
næringer er Nordland godt posisjonert til å være ledende i det som kan bli både et klima- og
industrieventyr. Helgelandsrådet stiller seg positiv til planene om å få områder egnet for
flytende hawind utenfor Helgelandskysten ut på høring så snart som mulig, og ber
regjeringen prioritere dette arbeidet.

lndustrien i Nordland har lenge vært ledende på effektivitet, sirkulærøkonomi og å øke
produktiviteten uten å øke utslipp. Verden vil etterspørre stadig mer klimavennlige
produkter, og dersom Nordlandssamfunnet lykkes i å tidlig ta ledende posisjoner innen
industriutvikling, fornybar energitil industrielle formål og produksjon av produkter som
bidrar til å kutte utslipp, vil Nordland kunne skape jobber mens utslippene går ned.

Da petroleumsnæringen flyttet nordover var den allerede godt etablert i andre deler av
landet, og defte har åpenbart vært en viktig årsak til at det har vært utfordrende å sikre
tilstrekkelige lokale ringvirkninger i nord. For at næringer som høster av ressursene skal ha
legitimitet lokalt er det avgjørende at det legges opp til god sameksisfens med eksisterende
næringer gjennom dialog, samt at aktiviteten gir arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og
regionalt. Det er viktig at leverandørindustrien i regionen så snart som mulig får mulighet til
å ta en aktiv rolle iforvaltningen av ressursene i nord.

Helgelandsrådet ber derfor regjeringen følge opp åpningen av de to områdene i sør (l,Jtsira

Nord og Sørlige Nordsjø ll), med mulighet for å starte prosessen for å etablere områder for
flytende havvind på Helgeland.

Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet
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9. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk

Nordland

Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter vil øke i årene som
kommer, og havvind imøtekommer dette behovet. Med leverandørindustri og maritime
næringer er Nordland godt posisjonert til å være ledende i det som kan bli både et klima- og
industrieventyr. Fylkestinget i Nordland stiller seg positiv til planene om å få områder egnet
for flytende havvind utenfor Helgelandskysten ut på høring så snart som mulig, og ber
regjeringen prioritere dette arbeidet.

lndustrien i Nordland har lenge vært ledende på effektivitet, sirkulærøkonomi og å øke
produktiviteten uten å øke utslipp. Verden vil etterspørre stadig mer klimavennlige produkter,
og dersom Nordlandssamfunnet lykkes i å tidlig ta ledende posisjoner innen industriutvikling,
fornybar energi til industrielle formål og produksjon av produkter som bidrar til å kutte utslipp,
vil Nordland kunne skape jobber mens utslippene går ned.

Da petroleumsnæringen flyttet nordover var den allerede godt etablert i andre deler av
landet, og dette har åpenbart vært en viktig årsak til at det har vært utfordrende å sikre
tilstrekkelige lokale ringvirkninger i nord. For at næringer som høster av ressursene skal ha
legitimitet lokalt er det avgjørende at det skapes arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og
regionalt. Det er viktig at leverandørindustrien i regionen så snart som mulig får mulighet til å
ta en aktiv rolle iforvaltningen av ressursene i nord.

Fylkestinget i Nordland ber derfor regjeringen følge opp åpningen av de to områdene i sør
(Utsira Nord og Sørlige Nordsjø ll), med mulighet for å starte prosessen for å etablere
områder for flytende havvind på Helgeland.
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Uttalelsen vedtatt mot 2 stemmer (2Rødt. 1Rødt, Synne Høyforsslett Bjørbæk, og 1

Kristelig Folkeparti ,Hilde Holand, hadde permisjon).
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