
 
 
 
  Deres referanse Vår referanse Dato 
  201000038 298297-1 10.9.2010 

 

 

 

 

 

Miljøverndepartementet 

Postboks 8013 Dep 

0030 Oslo 

 

 

 

 

Høringsuttalelse til endringer i matrikkellova, 
tinglysingsloven mv. 

 

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 14.6.2010, med forslag til endringer i 

matrikkellova, tinglysningsloven mv. 

 

Energi Norge vil med dette gi uttalelse til disse endringene.  

 

Generelt er endringsforslagene etter vårt syn gode og konstruktive. 

 

Spesielt vil vi trekke frem endring av matrikkelforskriften § 27 med presisering av unntak 

fra krav om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven for visse tiltak som behandles 

etter annet lovverk. Energi Norge støtter opp om forslaget til en slik endring, da det er våre 

medlemmers erfaring at det ikke kommer godt nok frem i gjeldende regelverk at unntaket i 

forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak § 4-3 også skal gjelde den tilhørende 

eiendomsutformingen. Det er viktig at dette kommer tydelig frem både for tiltakshavere og 

planmyndigheter. Vi vil understreke at vi finner det svært positivt at et slikt unntak nå 

gjøres gjeldende. Etter vår vurdering ville det ellers bli utført en del dobbeltarbeid, noe som 

ville vært en ulempe både for tiltakshavere og planmyndigheter. Det vil i all hovedsak være 

de samme betraktningene som skal foretas både for plassering av bygning, som for 

utforming av tomt i de tilfeller som her er omhandlet. 

 

Det vises også til brev fra BKK Nett AS til Miljøverndepartementet av 16.12.2009 der det ble 

gitt en del argumenter for hvorfor oppføring av nettstasjoner (fordelingstransformatorer i 

distribusjonsnettet for strøm) som oppføres i medhold av Energiloven ikke bør underlegges 

for mange krav om saksbehandling etter andre lover og forskrifter.  

 

 

 

Med hilsen 

Energi Norge 
 

 
 

Einar Westre 
Direktør nett og marked 
 

 

 

 
Stig J. Børresen 

Næringspolitisk rådgiver 
nett og marked 
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