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Høring – endringer i energiloven 
 
Vi viser til Olje- og energidepartementets (OED) brev av 24. august 2012 om forslag til 
endringer i energiloven.  
 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) merker seg at det for visse 
tilfeller foreslås å innføre et krav om at det skal foreligge en uttalelse fra departementet 
(OED) om behov og konseptvalg før et prosjekt kan meldes og omsøkes. I høringsnotatet 
heter det: 
 

”På bakgrunn av nettselskapets konseptvalgutredning, den eksterne kvalitetssikringen, 
innspillene fra høringen og egne vurderinger, vil departementet avgi en uttalelse til behovet 
for ledningen, det valgte konsept og eventuelle andre politisk viktige spørsmål. Uttalelsen 
kommer på et stadium i prosessen hvor det ikke er foretatt detaljerte utredninger av 
konsekvenser for miljø og samfunn. Uttalelsen fra departementet vil derfor bare omfatte 
overordnede, prinsipielle spørsmål om behov og konseptvalg.” 

 
I høringsnotatet presiseres det at departementets uttalelse ikke innbærer et samtykke til 
eller avslag på et prosjekt. FAD ser at en slik uttalelse i realiteten kan få stor innflytelse for 
den videre prosessen. Det kan derfor være hensiktsmessig at departementet allerede her 
vurderer om uttalelser i enkelte saker bør inneholde noe overordnet om samiske interesser, 
behovet for utredninger mv., jf. setningen ”eventuelle andre politisk viktige spørsmål” i 
utdraget ovenfor. 
 
FAD viser videre til at reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6 gjelder så 
langt de passer ved behandling av søknader om konsesjon etter § 3-1 i energiloven, jf. 
energiloven § 2-1 sjuende ledd. Sametinget er blant dem som har innsigelseskompetanse, og 
FAD etterlyser derfor en nærmere vurdering av hvordan innsigelsesadgangen tenkes 
praktisert i de tilfeller vedtakskompetansen heves til Kongen i statsråd. 
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Endelig går FAD ut fra at OED følger opp omtalen av konsultasjoner i Meld. St. 14 (2011–
2012) hvor det heter: 

 
”De endringer i konsesjonsbehandlingen som foreslås i meldingen innebærer ingen endringer i 
den plikten folkeretten og konsultasjonsavtalen pålegger energimyndighetene til å 
gjennomføre konsultasjoner ved behandling av saker som kan berøre samiske næringer og 
øvrige interesser. Konsultasjonsprosedyrene må imidlertid tilpasses de endringer i 
myndighetsfordelingen som foreslås, for eksempel må det vurderes hvordan konsultasjoner 
skal gjennomføres i saker der NVE ikke lengre vil fatte vedtak, men vil fremme en innstilling til 
Kongen. Det konkrete innholdet i slike konsultasjonsprosedyrer vil tas opp med Sametinget i 
det videre arbeidet med de endringer som meldingen legger opp til.” 

  
FAD er ansvarlig departement for konsultasjonsprosedyrene, og følger for tiden opp 
Samerettsutvalgets forslag til nye saksbehandlings- og konsultasjonsregler. FAD kan gjerne 
bistå OED i arbeidet med hvordan konsultasjoner i konsesjonssaker kan gjennomføres. 
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