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Faser mellom opning og konsesjonssøknad

Arealinndeling innanfor opna område = «utlysingsområde»

Utlysning av utlysningsområdet
Prekvalifisering: Prosess for utvelging av tiltakshavar(ar) som får
delta

Tildeling av arealet

Etter opning vil normalt området delast inn i mindre arealeiningar (i vegleiaren omtalt som utlysningsområde).

Arealinndeling
innanfor opna
område i ulike
«utlysingsområde»

OED utarbeider eit forslag til inndeling, som mellom anna
angir den maksimale installerte effekten som kan byggast ut
innanfor kvart utlysningsområde.
Departementet sitt forslag til inndeling, utstrekning og
maksimal installert effekt, vert så sendt på offentleg høyring.

Departementet fastset dei endelege utlysingsområda. Kva vil
bli vektlagt; tre likeverdig område som er like attraktive å by
på (høg auksjonspris?) Kva dialog skjer i forkant, kor lydhøyre
for operatørane? Er det klagerett?

• OED utlyser eit eller flere utlysingsområde innanfor eit opna
område. Kunngjering og publisering. Eit eller fleire? Kva avgjer?

Utlysing av
utlysningsområdet

• Utlysinga: invitasjon til tiltakshavarar om å delta i ein konkurranse
om eineretten til å utvikle eit prosjekt her.
• Kvifor gje einerettar til å utvikle prosjekt på «tomta»? Pris?
Samfunnsøkonomi, kompliserte prosjekt?
• Utlysinga vil innehalde informasjon om konkurransen; fristar, ev.
prekvalifisering, krav til dokumentasjon, system for bodgivning
mv.
• Området treng ikkje tildelast
• Om ein aktør fattar interesse for eit område som tidligere var utlyst
men ikkje tildelt/ikkje fått konsesjon; OED vil vurdere om det er
grunnlag for å lyse ut området på nytt eller om det kan tildelast
utan utlysing.

Prosess for utvelging av tiltakshavar(ar) for å sikre at alle som deltek i
konkurransen om einerett til å utvikle prosjekt i eit utlysingsområde oppfyller
naudsynlege krav og har tilfredsstillande kompetanse.

OED kan fastsette (i utlysinga) at søkarar må prekvalifisere seg for å delta i
konkurransen.

Prekvalifisering

Er det fastsett prekvalifisering, vil tiltakshavarar som ynskjer å delta i konkurransen legge fram nødvendig dokumentasjon som fastsatt i utlysinga. Selskap
som ynskjer å utvikle eit prosjekt saman kan prekvalifisere seg saman.
OED avgjer kven som vert prekvalifisert bygd på dokumentasjonen. Avgjerda
er eit enkeltvedtak som kan påklagast.

Krav til opplysningar og dokumentasjon; del II av veigleiaren. Krava tilpassa
utlysingsområdet, storleik, teknologiske moglegheiter. Vert vurdert påny i
konsesjonssøknaden når ein ser korleis prosjektet faktisk vert.

• OED tildeler utlysningsområdet ved konkurranse om arealet. Normalt ein
auksjon. Departementet kan «i særlige tilfelle» velge å gjennomføre ein
kvalitativ konkurranse. Fritt skjønn.
• «Slike særlige hensyn kan være at staten har andre mål for utvikling av
havvind, for eksempel teknologiutvikling, i tillegg til samfunnsøkonomisk
lønnsom kraftproduksjon.»

Tildeling av
arealet

• Normalt avgjort innan 6-12 måneder.
• Rettsverkand av tildeling; Vinnaren får ein tidsavgrensa einerett til å
gjennomføre ei prosjektspesifikk konsekvensutredning og til å søke om
konsesjon.
• AUKSJON. Ved en auksjon vil aktørene by. Departementet legger opp til å
sende forslag til auksjonsmodell på offentleg høyring. Utlysninga vil
utdjupe nærare valgt auksjonsmodell og korleis auksjonen skal
gjennomførast.
• KVALITATIV KONKURRANSE. Tildeling av utlysningsområde etter en
kvalitativ konkurranse skal gjennomførast på grunnlag av «en helhetlig
vurdering av objektive og ikke-diskriminerende vilkår». Vilkåra vil framgå
av utlysinga. Utlysningen vil gje informasjon om konkurransen. Deretter vil
departementet avgjere kven som kjem best ut av den kvalitative
konkurransen. Den får tildelt rett til å utvikle eit prosjekt innanfor
utlysingsområdet.

