
 

 

 

 

ZERO 
Maridalsveien 10 
0178 Oslo 
 
 
Olje- og energidepartementet    Oslo 05.10.2012 
 
 
Høringssvar til endringsforslag i Energiloven med frist 05.10.2012 
 

Vi viser til forslaget til endringer i energiloven, og vil med dette gi våre innspill.  
 
Vi oppfatter at endringsforslagene går på det formelle rundt implementeringen 
av St. Meld 14 (2011-2012), og vil fokusere på hva vi mener er viktige 
elementer i de nye foreslåtte beslutningsprosessene.   
 
ZERO anser at reduksjon og forhindring av klimagassutslipp må være et 
sentralt mål for nettpolitikken. For å nå målene i klimaforliket, samt å ha 
mulighet til å gi vårt bidrag til å nå FNs mål om kun to graders oppvarming, 
må vi fjerne de store energirelaterte utslippene. Fram mot 2030 betyr dette i 
praksis:   
 

 Kvitte oss med all fossil oppvarming (oljefyring). 
 Elektrifisere store deler av bilparken, samt øke bruken av hurtiglading.  
 Elektrifisere store deler av sokkelen, også eksisterende installasjoner. 
 Fjerne urenset gasskraft.  

 
Vi trenger et nett som legger til rette for disse klimakuttene, og miljøstiftelsen 
ZERO mener klimahensyn bør være en like naturlig del av de nye foreslåtte 
prosessene i energiloven, som forsyningssikkerhet. Dette er særlig viktig 
siden elsertifikatmarkedet er avhengig av et kraftnett som ikke hindrer at den 
nye fornybare energien kan brukes til utfasing av fossilt norsk forbruk.  
 
Særlig i den nye eksterne kvalitetssikringen og den tidlige involveringen fra 
OED som foreslås mener ZERO det er behov for å stadfeste at klimahensyn 
skal være et kriterium for å bygge nett.  
 
Et annet moment vi mener OED bør tydeliggjøre er hvilke prioriteringer som 
skal gjøres når trasévalg besluttes, og følge opp dette i den foreslåtte tidlige 
involveringen i konsesjonsprosessen. ZERO mener linjeutbyggingene ikke 
skal gå på bekostning av biologisk mangfold, det vil si naturinngrep med 
negative konsekvenser for dyreliv og natur. Vi mener nye kraftlinjer bør legges 
i allerede utbygde områder, for eksempel langs veier, togskinner eller nær 
industriområder eller bebyggelse. Eventuell motstand mot slike estetiske 
inngrep kan reduseres ved en tydeligere verdisetting av biologisk mangfold og 
naturområder. Dette vil skape aksept og unngå unødvendige dragkamper 
med lokalpolitikere.  
 
ZERO mener at de konkrete endringsforslagene på en god måte ivaretar 
hensynet til gode og demokratiske prosesser, så sant man lykkes med tidlig 



involvering i praksis. Vi ser frem til å delta i disse prosessene, og vil samtidig 
understreke at det kan være behov for etter en stund å evaluere i hvilken grad 
de foreliggende endringene til Energiloven fungerer i tråd med intensjonene 
om tidlig involvering og styrkede demokratiske prosesser. 
 
Med vennlig hilsen 
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