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Svar på høring om endringer i energiloven og enkelte andre lover 

Arbeidsdepartementet viser til Olje- og energidepartementets brev om høring av 
endringer i energiloven og enkelte andre lover av 10. januar 2011. Vi har forelagt saken 
for Petroleumstilsynet (Ptil) og har etter dette ingen konkrete merknader til selve 
endringsforslagene. 

Beredskapsmyndigheten mht. krafiforsyning etter energiloven etter forslagets pkt. 
4.1.1 er tillagt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVEs kompetanse på 
dette punkt vil dermed følge energilovens saklige og geografiske virkeområde, jf. 
energiloven § 1-1. Samticlig er Plil ansvarlig myndighet for helse, miljø og sikkerhet, 
herunder beredskap på enkelte anlegg som ligger innenfor energilovens 
anvendelsesområde, og som er omfattet av energliovens regler. Et slik overlappende 
myndighetsområde omfatter anleggene på Mongstad, Kårste og de mobile 
gasskraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden, samt Skogn, Hammerfest og 
Grenland som er gitt konsesjon. 

Slik bestemmelsene i forslaget er utformet er de funksjonelle og de åpner for en 
situasjon der Ptil og NVE har overlappende myndighet til å stille beredskapskrav til 
anlegg. Tfisvarende uklare grensefiater kan oppstå i forhold til det ansvar som er tillagt 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Oljedirektoratet. Dette behovet 
for avklaring av wensefiater mellom etatene er ikke berørt i forslaget. 
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Arbeidsdepartementet vil for sin del sørge for at Petroleumstilsynet tar dette opp med 
NVE i forbindelse med arbeidet for å etablere en samarbeidsavtale mellom etatene. 

Ann Kristin lienriksen 
seniorrådgiver 
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