


REGELVERKSGJENNOMGANG YTRE 
MILJØ
• Ny næring under utvikling

• Viktig for bransjen å kjenne til miljøregelverket for havvind
• Identifisere mulige områder for forbedring i dagens miljøregelverk 

• Komparativ studie av regelverket for ytre miljø relatert til havvind

• Norge (også landvind), UK, Danmark, EU
• Møter med relevante stakeholdere

• Arbeidsgruppe etablert under havvindforumet. Representanter fra Equinor, Odfjell Oceanwind, Shell, DNV, 
Offshore Norge

• Oppstart september 2022, ferdig rapport Q1/Q2 2023



PROSJEKTMANDAT - MAL
Formål

Komparativ studie av regelverket for ytre miljø relatert til havvind

Bakgrunn Prosjektramme

Havvind er under utvikling, og det er viktig for bransjen å kjenne til regelverket tilknyttet denne nye 
næringen. Offshore Norge har tidligere kartlagt sikkerhetsregelverket for havvind, og kommet med 
anbefalinger til hvordan dette bør utformes. Når det gjelder miljøregelverket er vår forståelse at 
man ønsker å benytte eksisterende regelverk. Det er viktig å få en oversikt over dette samt forstå 
hvordan dette er regulert i andre relevante land. Det er også viktig å forstå EU-regelverkets 
påvirkning på dette området. Dette vil også kunne gi en oversikt over om det er mangler i dagens 
miljøregelverk for havvind. 

Rapporten skal inneholde følgende:
• Oversikt over de viktigste miljøaspektene for havvind
• Kort oversikt over de viktigste miljøaspektene og regelverket for landvind inkl.evt.ulikheter i fht 

offshore
• Oversikt over miljøregelverk for havvind i ulike land (og EU)

• Norge 
• UK
• Danmark
• Relevant EU lovgivning

• Analyse av komparativ studie
• Evt. anbefalinger for havvind 

Stakeholder Management Rammer og avgrensninger

Det vil bli satt opp jevnlige møter med relevante stakeholdere som forum havvind og forum 
regelverk. Det planlegges også en presentasjon i Juridisk utvalg. 

Det planlegges møte med relevante stakeholdere som:

Mdir, KLD, Ptil, OED, Offshore wind Denmark, OEUK (eller tilsvarende), Statnett, NVE osv.

Det vil bli gitt en status i havvind miljøseminar 1. november 2022

Havenergiloven – samme ansvarsområde?

Hva med havnettet – skal vi ta med dette?

Project team Tidsramme og leveranse

• Valborg Birkenes, Offshore Norge (leder)
• Anne-Lise A. Søyland, Offshore Norge 
• Ruth Hilde Sætre, Equinor
• Cathrine Heggen, Odfjell Oceanwind
• Jenny Kristine Mazarino, Shell
• Eirik Sæbø, DNV

Arbeidsgruppen har oppstart 12.09.2022, og skal levere endelig rapport 20.02.2023


