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1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 24.6.2014 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 energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen 

(leder), Kjersti Bergsåker-Aspøy, Are Lysnes Brautaset, Jon Rabben, Odd-Harald Berg 

Wasenden og Jane Elisabeth Wesenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn 

 

Departementet viser til sitt tidligere høringsnotat 7. desember 2012 der det ble foreslått å knytte 

konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert effekt i anlegget i stedet for elektrisk 

spenning. Grensen for konsesjonsplikt for vindkraftverk ble i dette høringsnotatet foreslått satt 
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til 500 kW installert effekt i anlegget og begrenset til inntil to vindturbiner innenfor hvert 

prosjekt.  

 

I høringsnotatet av 24. juni 2014 foreslår OED at konsesjonsgrensen økes til 1 MW installert 

effekt, og at antall vindturbiner begrenses til maksimalt fem innenfor hvert prosjekt.  

Sammen med høringsnotatet er også veileder for kommunal behandling av mindre 

vindkraftanlegg sendt på høring. 

  

3. Advokatforeningens merknader 

 

3.1 Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftverk 

 

I høringsrunden vedrørende departementets høringsnotat 7. desember 2012 understreket 

Advokatforeningen behovet for at det ble utarbeidet sentrale retningslinjer – en veileder – for 

kommunene, slik som departementet selv fremholdt i sitt høringsnotat. 

  

Advokatforeningen er tilfreds med at forslag til veileder for kommunal behandling av mindre 

vindkraftverk nå er utarbeidet og sendt på høring.  

 

3.2 Øking av konsesjonsgrense for vindkraftanlegg og forholdet til nett 

 

Departementet uttaler at ved større prosjekter er det av hensyn til energisystemet særlig viktig å 

se nett- og produksjonsprosjekter i sammenheng. Advokatforeningen er enig dette.  

  

Departementet uttaler videre at i tilfeller hvor det oppstår utfordringer med nettilknytningen, vil 

NVE ofte måtte behandle nettsaken, og dermed kunne koordinere hensynene til nett og 

produksjon. Advokatforeningen forstår formuleringen ”utfordringer med nettilknytningen” slik 

at det blant annet siktes til tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig kapasitet i nettet slik at det 

kreves en nettutvidelse. 

 

Det kan synes som om departementet legger til grunn en forutsetning om at det er krav om 

anleggskonsesjon for alle tiltak i nettet, slik at saker hvor det oppstår utfordringer med 

nettilknytningen vil forelegges NVE. Advokatforeningen finner grunn til å fremheve at dersom 

utbyggingen/tiltaket eksempelvis skjer i medhold av netteiers områdekonsesjon, vil NVE ikke ha 

muligheten til å koordinere som nevnt i høringsnotatet.  

 

Advokatforeningen er enig i at NVE ofte vil behandle nettsaken, og dermed kan koordinere 

hensynet til nett og produksjon i en del tilfeller, men anser ikke dette som tilfredsstillende. 

Advokatforeningen ber derfor departementet om å se nærmere på problemstillingen knyttet til 

nettutvidelser som vil skje i medhold av områdekonsesjon, og skissere en løsning for de tilfellene 

hvor forholdet mellom nett og produksjon ikke vil ”fanges opp” i NVE.  

 

Advokatforeningen ber departementet overveie om det eksempelvis bør innføres et krav om at 

det skal foretas en vurdering av om utbyggingen/tiltaket krever en utvidelse av nettet, ref 

antydningen om en vurdering av ledig nettkapasitet i veilederen for kommunal behandling av 
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mindre vindkraftverk side 6. Dersom utbyggingen vil medføre utfordringer med 

nettilknytningen, bør det etter Advokatforeningens syn kreves at søknaden om utbygging av 

vindkraftverk likevel forelegges NVE. 

 

4. Avslutning/oppsummering 

 

Advokatforeningen støtter ellers forslaget om endret konsesjonsgrense for vindkraftanlegg, med 

de merknader hva gjelder forholdet mellom nett og produksjon som er presisert overfor. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Høring - Forslag til endring i energilovforskriften

