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Høring - Endringer i energiloven og enkelte andre lover 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte til høring. 

 

LO vil fremheve at det har stor betydning for bosetting og næringsvirksomhet at Norge har en 

robust og sikker kraftforsyning i hele landet. Intensjonene bak lovforslaget er å styrke 

beredskapsarbeidet i energisektoren.  

 

LO er enig i at dette må prioriteres.  

 

Det må være en forutsetning at disse endringene ikke får konkurransevridende effekter for 

næringslivet generelt og industrien spesielt.  

 

LO mener de foreslåtte endringene må ses i sammenheng med forskrift om kompetanse i 

nettselskap. Kompetanseforskriften utgjør et viktig element for å sikre kompetansen og 

derigjennom kvaliteten i arbeidet. LO ber om at høringen på forskriften følges opp med et 

vedtak om iverksettelse. 

 

Departementet foreslår at Beredskapsmyndigheten (NVE) kan delegere myndighet videre til å 

treffe vedtak i forbindelse med beredskap til KBO. LO ber departementet nøye vurdere om en 

slik delegering er hensiktsmessig og riktig. Det har stor betydning at Beredskapsmyndigheten 

beholder ansvaret og myndigheten til å treffe vedtak i relevante situasjoner. 

 

LO vil fremheve at den aktuelle forsyningssituasjonen demonstrerer at de langsiktige 

løsningene må på plass med økt kraftproduksjon, linjeføring mellom regionene og tiltak for 

energisparing.  

 

Disse og andre aktuelle tiltak for å øke forsyningssikkerheten, som regulering av 

minstevannføring og/eller tiltak som innebærer økonomisk straff for ikke å kunne levere  
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energi i anstrengte situasjoner på grunn av overdreven nedtapping, bør vurderes nærmere av 

det regjeringsoppnevnte Energiutvalget som skal nedsettes etter initiativ fra LO. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Olav H. Lie 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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