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Høring av endringer i naturgassloven 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 5.12.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for enregirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen 

(leder), Are Lysnes Brautaset, Jon Rabben, Stein Erik Stinessen, Odd-Harald Berg Wasenden og 

Jane Elizabeth Wedenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn 

 

Olje- og energidepartementet (”OED”) foreslår i høringsnotat 5. 12. 2014 endringer i 

naturgassloven. Forslaget gjelder implementeringen av tredje energimarkedspakke fra EU. 

Sentrale områder som må reguleres er blant annet opprettelse av uavhengig 

reguleringsmyndighet og klageinstans, samt eiermessig skille for transmisjonssystemoperatører 
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og selskapsmessig og funksjonelt skille for distribusjonssystemoperatører. 

 

3. Advokatforeningens merknader 

 

Endringene som foreslås gjennomført, er kun relevante for nedstrøms gassmarked, og altså ikke 

for rørledningsnettet i Nordsjøen og landingsterminalene knyttet til dette.  

 

Bruk av naturgass i Norge og rørledningsnettet med tilknyttede anlegg på land er lite utbygget, 

bl.a. har Norge ikke noe transmisjonsnett eller LNG-anlegg i direktivets forstand, og de to 

distribusjonsselskapene som per i dag eksisterer har sett i forhold til direktivets bestemmelser, 

få kunder. Mange av de bestemmelsene som nå inkorporeres har derfor begrenset eller ingen 

betydning i praksis. 

 

Olje- og energidepartementet foreslår en klargjøring av naturgasslovens virkeområde og 

definisjoner, det foreslås at sentrale hjemler inntas i loven, mens mer detaljert gjennomføring vil 

skje i naturgassforskriften som kommer på egen høring senere.  

 

Advokatforeningen er av den oppfatning at Olje- og energidepartementet har valgt en fornuftig 

tilnærming, ved å begrense/tilpasse gjennomføringen til hva som er nødvendig i lys av at Norge 

har et lite utviklet marked.  

 

Hva gjelder gjennomføringen av NVE som reguleringsmyndighet og opprettelsen av en særskilt 

klagenemnd, viser Advokatforeningen til sin høringsuttalelse knyttet til forslag til endringer i 

energiloven av 6. januar 2014. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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