
 

 

 

 
 
 
 
 

    Dato 
    25.09.2012 

 

 

 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 

0033 Oslo 

 

 

 

 

Kommentarer til endringer i Energiloven  

 

 

 

Energi Norge viser til Olje- og energidepartementets brev av 24. august 2012 hvor det foreslås endringer i 

energiloven for å gjennomføre forslag om nye saksbehandlingsregler for store kraftledningsprosjekter 

som varslet i Nettmeldingen (St. meld. nr 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbyggingen av 

strømnettet).  

Energi Norge vil her gi sine kommentarer til de foreslåtte endringene i energiloven: 

Kraftnettet i Norge er ryggraden i norsk energiforsyning, og et velfungerende kraftnett er av fundamental 

betydning både for verdiskapningen i norsk næringsliv og for samfunnsutviklingen for øvrig. Utvikling av 

mer nett har vært høyt på agendaen de senere år. Dette er ikke minst viktig av hensyn til 

forsyningssikkerheten. Nettmeldingen som kom i vinter, har lagt opp til en offensiv nettutvikling.   

At kostnadene i sentralnettet vil øke i årene fremover, er derfor ingen overraskelse. Det er også klart at 

den kostnadsutviklingen alle investeringene fører med seg, vil bli en utfordring tarifferingsmessig. Derfor 

er det viktig å ha en åpen debatt om de planlagte investeringene og kostnadseffektiviteten i de prosjekter 

Statnett skal gjennomføre, herunder Statnetts egen organisasjon og at vi i økende grad erfarer at 

prosjektene blir vesentlig dyrere enn planlagt. Gode eksempler her er Ørskog - Sogndal og Ofoten -

Balsfjord - Hammerfest. Dette blir spesielt viktig med tanke på at foreslått prisstrategi innebærer 

vesentlige kostnadsøkninger for alle brukergrupper.    

 

Energi Norge er opptatt av effektive, forutsigbare og gode saksbehandlingsprosesser i forbindelse med 

utbygging av kraftnettet. Energi Norge vil peke på at Regjeringen i Nettmeldingen særlig fremhever at 

”formålet med justeringene er å få en mer effektiv konsesjonsprosess” og at ”konsesjonsbehandlingen de 

siste årene [har] tatt for lang tid”.  

 

Norske nettselskaper står foran betydelige nettinvesteringer som følge av økt utbygging av fornybar 

energi, forbruksvekst og behov for fornyelse og oppgradering. Den nye saksbehandlingsmodellen for 

store kraftledningsprosjekter inneholder nye saksbehandlingstrinn som konseptutredning, ekstern 

kvalitetssikring og tidlig politisk konseptavklaring gjennom krav om uttalelse fra departementet som i seg 

selv vil kreve både tid og ressurser. Fra Energi Norges side er det viktig at myndighetene i praktiseringen 

av den nye saksbehandlingsmodellen sørger for at intensjonen om en raskere konsesjonsbehandling av 

nye kraftledningsprosjekter blir en realitet. Det er derfor viktig at den tidsbesparelsen man ser for seg ved 

å fjerne klageadgangen på konsesjonsvedtakene og ved å få en tidlig konseptavklaring, ikke blir nullet ut 
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som følge av økt tidsbruk knyttet til nye saksbehandlingstrinn.  En effektiv vurdering og anbefaling av 

konseptvalg blir viktig. 

Vi mener at de politiske vurderingene tidlig og sent i prosessen skal skje innenfor gjeldende nettpolitikk 

(p.t. uttrykt gjennom nettmeldingens prinsipper for nettutbygging). 

 

Energi Norge vil videre peke på at det i nettmeldingen fremholdes at utenlandsforbindelser ikke skal være 

omfattet av de særlige saksbehandlingsreglene som skal gjelde for store kraftledningsprosjekter. Energi 

Norge viser til at mange utenlandskabelprosjekter også omfatter nettanlegg på landsiden. For å få en 

effektiv og oversiktlig prosess for nye utenlandsprosjekter, er det slik Energi Norge ser det, viktig at det 

er klare regler om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder. Energi Norge ber derfor om at det klargjøres 

hvilke regler som skal gjelde for de ulike delene av et utenlandskabelprosjekt og ber også om at 

konsesjonsbehandlingsreglene for slike prosjekter blir mest mulig enhetlige, klare og forutsigbare.  

 

 

Vennlig hilsen  

Energi Norge 

 

 

Einar Westre Trond Svartsund 

Direktør nett og marked Næringspolitisk rådgiver 

 

 

 

 

 

 


