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Høringssvar - Høring av forslag til opphevelse av 

kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften 

NVE viser til høringsnotat av 21.10.2014 med forslag om å oppheve kompetanseforskriften og samtidig 

innta en ny bestemmelse om krav til kompetanse i energilovforskriften § 3-6.  

NVE er enig i hovedgrepet med å oppheve kompetanseforskriften og ta inn en ny bestemmelse om krav 

til kompetanse i energilovforskriften. 

Ved utforming av det endelige forslaget mener NVE følgende tre hovedpunkter er vesentlige å ta i 

betraktning:  

1  Forslagets utforming av kravet til egenkompetanse  

I høringsnotatet er det foreslått at kravet til egenkompetanse i energilovforskriften formuleres som et 

krav om å ha tilgang til kompetanse.  

Etter NVEs vurdering går den foreslåtte forskriftsformulering med forklaringer i høringsnotatet svært 

langt i å endre kravet til å ha egne ansatte. Forslaget kan etter NVEs syn oppfattes som at et nettselskap 

kan være helt uten egenkompetanse innen utføring av sentrale nettoppgaver og at nettselskapet kun 

trenger å sikre seg avtaler med ekstern leverandør om utføring av nettoppgavene. NVE mener det er 

grunn til å stille spørsmål ved om det er heldig å foreta en så vidtgående endring av 

egenkompetansekravet i normalsituasjoner som foreslått, og mener det fortsatt er behov for 

egenkompetanse i selskapene innenfor sentrale nettoppgaver. 

2 Beredskapsforskriftens krav angående bemanning 

Det vises i pkt. 3.3.1 i høringsnotatet til bestemmelsen i beredskapsforskriften § 4-2 om kompetanse og 

personell. Det uttales at forslaget ikke innebærer noen endringer i de krav som følger av 

beredskapsforskriften. 

Høringsnotatet gir etter NVEs oppfatning inntrykk av at det følger et krav om grunnbemanning av 

beredskapsforskriften. Det er ikke tilfelle. Beredskapsforskriften bygger på den forutsetning at det er 
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personell i nettselskapene, og beredskapsforskriften § 4-1 og 4-2 gir krav til hvordan selskapets skal 

planlegge for og benytte ressurser, herunder personell, i ekstraordinære beredskapssituasjoner.  

NVE kommer tilbake til behovet for krav til egenkompetanse i beredskapsforskriften for ekstraordinære 

situasjoner når det er avklart hvilke forskriftsendringer som vedtas.   

3 Noe unyansert og ufullstendig beskrivelse av krav til bemanning  

I høringsnotatet begrunnes forslaget med ønsket om mindre detaljregulering og å gi selskapene mer 

fleksibilitet til egen organisering av egen virksomhet. Samtidig synes departementet å legge vekt på at 

konsesjonærens selvstendige ansvar ikke skal undergraves og at konsesjonær fortsatt skal være reell 

driver. I den forbindelse uttales det i pkt. 1 at det foreslås presisert at konsesjonæren fortsatt selv må 

inneha den kompetanse som er nødvendig for å sikre at krav etter lov, forskrift og konsesjoner ivaretas, 

jf også § 3-6 fjerde ledd. Disse uttalelsene kan etter vårt syn stå i motsetning til hverandre. 

NVE vil også påpeke kravet til egenkompetanse som ligger i energilovens anleggskonsesjonsordning. 

Videre vil NVE påpeke at når høringsnotatet ikke omtaler det bemanningskravet som er inntatt som 

standardvilkår i omsetningskonsesjoner, gir dette en noe unyansert og ufullstendig beskrivelse av hvilke 

krav til egenbemanning som fortsatt vil gjelde, selv om kravene til egenkompetanse i 

normaldriftssituasjoner endres som foreslått. 
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