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Høringsuttalelse til endringer i energiloven 

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er med over 71.000 medlemmer landets største 
fagforening for ingeniører- og teknologer. Vi organiserer flere tusen medlemmer i energirelaterte 
virksomheter over hele Norge, og energipolitikk er et høyt prioritert område for vår organisasjon. Vi gjør 
departementet oppmerksom på at NITO ikke stod på listen over høringsinstanser, og ber om at vi vil 
gjøre det i fremtiden for saker som berører dette feltet.  

Ekstern kvalitetssikring 

NITO er positive til at det innføres en ekstern kvalitetssikring som en del av konsesjonssystemet. Vi 
forutsetter at dette vil sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget, og bidra til kortere 
behandlingstid totalt. Når departementet uansett anser at det har hjemmel til å pålegge 
konsesjonssøker en ekstern kvalitetssikring, deler NITO departements oppfatning at det er 
hensiktsmessig at dette står i loven. Vi vil likevel bruke anledningen til å understreke viktigheten av at 
dette faktisk skal bidra til en raskere konsesjonsbehandling, og vi imøteser departementets 
tydeliggjøring av hva en ekstern kvalitetssikring vil innebære. 

 

Innføring av tidlig politisk involvering 

NITO støtter departementets vurdering av viktigheten av den politiske dimensjonen ved store 
utbygginger av kraftledninger. Det er helt klart at spørsmål om for eksempel trasévalg og jord-, sjø- 
eller luftkabel er politiske viktige spørsmål. NITO mener derfor det er riktig at Olje- og 
energidepartementet ifm med søknader om utbygging nå skal gi en uttalelse om overordnede og 
prinsipielle spørsmål før saken meldes til konsesjonsbehandling. Vi legger til grunn at en slik uttalelse 
verken innebærer samtykke eller avslag på en søknad, men det er viktig at departements signaler er 
så tydelige som mulig, slik at den videre konsesjonsbehandlingen kan gå raskere. Bekymringen for at 
vi kan få to politiske behandlinger i stedet for én, slik bl.a. EnergiNorge har gitt uttrykk for, er noe vi 
deler. 

 



Side 2 av 2 

 

Endring av vedtakskompetanse for større kraftledningssaker 

Det legges til grunn at kraftledninger med spenningsnivå fra og med 300 kV og oppover er av stor 
politisk og samfunnsmessig betydning, sammenlignbart med for eksempel riksvei og europavei. Etter 
NITOs mening er det da riktig at vedtakskompetansen heves til Kongen i statsråd. NITO støtter denne 
endringen under forutsetning av dette faktisk vil bidra til å korte ned behandlingstiden for 
konsesjonssøknader. NITO mener at dette er et pragmatisk og riktig vedtak, når nesten samtlige 
konsesjonssøknader på denne type kraftledninger uansett klages inn for departementet etter dagens 
praksis. Vi forutsetter videre at den faglige integriteten og kunnskapen i NVE opprettholdes.  
 
NITO vil understreke at selve behandlingstiden, fra prosjektstart til endelig vedtak i statsråd, må kortes 
ned, ved at for eksempel flere prosesser enn i dag kan gå parallelt. 
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