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Søknad forprosjekt nullutslepp 2025 i Storfjorden
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune løyver Doxacom eit tilskot frå Tiltaksfondet
på inntil 790 000 kroner til «Forprosjekt Nullutslepp 2025 i Storfjorden».
2.

Tilskotet er avgrensa til 50 prosent av totale kostnader på 1 580 000 kroner,
og er gitt på vilkår av fullfinansiering.

Bakgrunn
Dei maritime og marine næringane er i ferd med å ta steget inn i eit grønt
regimeskifte. Den teknologiske revolusjonen som no skjer innan fornybar energi, og
elektrifiseringa som er i full gang i fleire skipssegment i Norge, mogleggjer heilt nye
kortreiste og sirkulære løysingar lokalt også for oppdrettsnæringa. Men dei nye
fornybare løysingane er i eit tidleg utviklingstrinn, og i mange område i Norge er
det så godt som ikkje-eksisterande infrastruktur for å ta desse i bruk.
Partnerskapet i søknaden består av Doxacom, Hofseth Aqua, Inseanergy, Maritime
Partner samt nokre eksterne leverandørar. Dei ønsker å sjå på korleis ein kan ta i
bruk robuste oppdrettmerder i stål som har gått ut av ordinær drift, men som
fortsatt har lang levetid - på nye måtar og med nye bruksområde for logistikk- og
energiproduksjon.
Hofseth Aqua har i dag fem oppdrettsanlegg i stål i Storfjorden, kvar av dei 250 m
lange og 50 m breie. Til saman har dei eit areal tilsvarande meir enn 12
fotballbaner og ei stålvekt på nærare 4000 tonn. Gjennom gjenbruk av desse store
stålmerdkonstruksjonane, har ein eit utgangspunkt med solide plattformer som kan
tene som «Power Islands» eller flytande energi-øyer, som kan produsere kortreist
fornybar energi - truleg tilstrekkeleg til å forsyne både dagens og framtidig
oppdrettsaktivitet i indre del av Storfjorden. Alternativet ville ha vore å sende
stålkonstruksjonane til opphogging, som ville medført både store kostnader og
utslepp ved gjenvinning. I prosjektet inngår også ei vurdering av potensial utover
Hofseth Aqua sine merder.
Prosjektet vil bygge vidare på nyutvikla teknologiske løysingar, feks mottok
Inseanergy forprosjektstøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune i fjor haust, og
leverte nyleg sluttrapport som viser stort potensiale for deira teknologiplattform
som går ut på å bruke utrangerte plastmerder til produksjon av energi frå solceller.
Prosjektet vil bygge videre på moglegheit med solenergi og kombinere det med
vindmøller. Det krev stålkonstruksjonsanalyse om kor mykje merdene kan

belastast. Ideen til dette nye prosjektet kom frå intervju med oppdrettsnæringa
langs kysten i Inseanergy sitt prosjekt.
Skipslogistikken med både service-, fôr- og brønnbåtar med tilhøyrane mellomlager
av energi skal greiast ut med tanke på nullutsleppsløysingar, som for eksempel
batterilading og hydrogenteknologi. Ut frå dette, vil det også vere mogleg å sjå
vidare på potensialet for tilsvarande konstruksjonar hos andre oppdrettarar som i
etterkant kan nyttiggjere seg dei same løysingane. Ein skal også sjå på
moglegheiter med å flytte merdene til andre lokasjonar med eventuelt betre
forutsetningar for sol- og vindenergi.
Målet i forprosjektet og for påfølgande potensiell realisering er å skape flytande
energiproduksjonssystem frå desse store merdkonstruksjonane som blir kalla
"Power Islands", eller energi-øyer. Både for sol og vindenergi. Samt å sjå på heile
verdikjeda og logistikken frå produsent til konsument av energi. Dei tar sikte på å
ta prosjektet vidare og søke Enova om støtte i neste fase.
Doxacom gjennomfører vinteren 20/21 også eit internasjonalt forprosjekt i Møre og
Romsdal for å legge grunnlaget for nye europeiske samarbeidsprosjekt som kan
førebu lokale konsortier på komande EU-utlysingar, innan ny planlagt bruk av
nullutsleppsdrivstoff. Det er gjensidige moglegheiter for å utveksle kunnskap og
nettverk på tvers av desse prosjekta.
Å eigenprodusere energi til oppdrettslokalitetar både på land og sjø og dei ulike
båtsegmenta, gir moglegheit til å etablere nye verdikjeder lokalt, og vil kunne gi
betydelege og positive ringverknader i fjordbygdene.
Resultatmål
1. Kartlegge alternative energikonsept med prefererte energiløysingar.
2. Definere viktige kriteria for val av lokasjon for «Power Island» (energihub).
3. Avdekke eventuelle regulatoriske forhold eller andre barrierar som kan vere til
hinder, eller forseinke planlegging og realisering.
4. Utkast til energibalanse for «Power Island» (energihub).
5. Verifisering av alternativ - teknologisk og økonomisk bærekraft. Beskrive
tekniske løysingar og kostnader for val av relevant "Power Island" konsept og
tilhøyrande logistikkløysingar og andre potensielle brukarar.
6. Utarbeide miljøregnskap for valt løysing.
7. Visualisere valt løysing.
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Vurdering
Forprosjektet kan på sikt gi store ringvirkningar både lokalt, regionalt, nasjonalt og
kanskje også internasjonalt. Kortreiste miljøorienterte verdikjeder kan skape nye
lokale verdiar og løysingar gjennom å finne nye bruksområder for havbruks- og
fornybarteknologi.
Merdanlegga i Storfjorden, med den spesielle statusen som verdsarvfjordområde i
området rundt har, gjer at alle involverte aktørar i regionen har eit ekstra stort
ansvar for å bidra til reine fjordarmar og fjordluft. Derfor er gjennomgang av
Hofseth sine logistikkoperasjonar eit avgjerande område for å komme vidare med å
bli kvitt all forurensing til luft, vatn og eventuelle smittespreiingskjelder. Auka
tilgang på fornybare maritime drivstoff, slik som elektrisitet og hydrogen, vil også
virke positivt for tilsvarande utvikling i andre maritime segment i fjordtrafikken.
Prosjektet vil kunne introdusere ny grønn teknologi, og på sikt muleg etablering av
mange nye arbeidsplassar i fjordsystemet som støtter opp om den allereide grønne
satsinga som skjer hos andre aktørar i Geiranger, på Hellesylt og området rundt.
At prosjektet legg vekt på at det ikkje alltid er mest bærekraftig å bygge og
produsere nytt er positivt. Det er ofte vel så viktig å ha fokus på eksisterande
ressursar, utnytte desse på nye og meir bærekraftige måtar - og å unngå kassering
og destruering. Dette bidreg til å redusere avfallsmengda.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å vere eit føregangsfylke innan klima og
miljø, og dette forprosjektet kan vere eit viktig ledd for at både oppdrettsnæringa,
og omkringliggande næringar, kan ta eit større steg i denne retninga.
Fylkeskommunen si støtte gjer at prosjektet blir gjennomført, og at informasjonen
blir offentleg tilgjengeleg for alle som ønsker å satse på ein del av verdikjeda til
fornybar energi i oppdrettsnæringa.
Det er viktig å få ein stor næringsrepresentant, som Hofseth Aqua, med på laget,
som på vegner av næringa ønsker å bidra inn i eit slikt prosjekt. Dette er noko som
styrkar søknaden og aukar nivået på forprosjektet.
Dette er et samarbeidsprosjekt, med mykje læring på tvers av fagsegment. For å få
fortgang i nye nullutslippsløysningar ein an avhengig av nokon tør å prøve seg fram
for å få ting til å skje. Dette er på utsida av kva desse partnarane vanlegvis gjer,
men kan vere ei viktig brikke for kortreist utsleppsfri energi fram mot kravet om
utsleppsfri verdensarvfjord i 2026: https://www.tu.no/artikler/na-er-det-klartnullutslippskrav-i-verdensarvfjordene-fra-2026/507192?key=T37GGJhO. Skal
kravet innfris trengs det mange initiativ for å sikre en robust grønn infrastruktur
med bredde i drivstofftilgangen.
Prosjektet har blitt drøfta med Innovasjon Norge, men dei har ikkje lenger midlar til
å støtte forprosjekt og tilrår derfor at fylkeskommunen støttar prosjektet, også med
tanke på at resultatet frå forprosjektet skal vere offentleg og dermed tilgjengeleg
for fleire bedrifter som kan vere interessert i å ta dette videre.
Forventa effektar:
* Bruk av fornybare og kortreiste energiressursar vil gjere oppdrettsanlegg
fullstendig utsleppsfrie med omsyn til CO2- og NOx-, og evt. andre utslepp.
* Nye og/eller ombygde utsleppsfrie service-, fôr- og bløggebåtar vil i tillegg til
eliminert luftforurensing sikre nye driftskonsept med null utslepp og eliminering av
smitte i sjøen.
* Etablering av kortreist energiproduksjon på evt. fleire lokasjonar i fjordsystemet
vil også kunne bidra til auka attraktivitet og tilrettelegging for bunkring og lading av
andre aktuelle båtsegment i fjorden, som for eksempel sightseeing- og shuttlebåtar
til turistnæringa.
* Positiv omdømmeutvikling i Storfjorden, Geirangerfjorden og
verdsarvfjordområdet, også utanfor den komande nullutsleppssona.
* Samla sett vil desse verknadane bidra til å støtte opp under Møre og Romsdal
fylkeskommune sin ambisjon om å vere leiande berekraftsfylke.
* Ringverknader internasjonalt. Innovative løysingar som blir utvikla her kan ha
gode eksportmuligheiter.

Vurdering av offentleg støtte og EØS regelverk: Vurdering er gjort og støtta er
vurdert som lovleg gjennom å bruke gruppeunntaket «Bagatellmessig støtte» som
ikkje overskrid maksimalt beløp.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og
næringsdirektør

