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Høringssvar fra NVE – Forslag til endringer i energiloven og enkelte 

andre lover  

Vi viser til brev av 10. januar.2010 med høring av forslag til endringer i energiloven og enkelte andre 

lover. Høringsfristen er 21. februar 2010.   

NVE er positiv til at det gjennom forslag til revidering av energiloven kapittel 9 legges opp til å styrke 

det rettslige grunnlaget for effektiv håndtering av ekstraordinære situasjoner i fredstid. Vi ser dette som 

et viktig bidrag til videreutvikling og modernisering av arbeidet med beredskap i kraftforsyningen. Vi 

viser til de innspill NVE har gitt tidligere.  

NVE er innstilt på etterfølgende arbeid med gjennomgang av beredskapsregler i blant annet 

energilovforskriften og beredskapsforskriften. 

Når det gjelder forslaget til ny § 9-4, vil en slik bestemmelse etter NVEs syn gi et verdifullt supplement 

til andre beredskapstiltak. Ettersom bestemmelsen skal sikre at den samfunnskritiske infrastruktur som 

står for levering av strøm fungerer uavhengig av gjeldsforhandling eller konkursbehandling, vil det etter 

NVEs oppfatning være for den monopolregulerte delen av nettselskapets virksomhet det vil være aktuelt 

å gi pålegg om videre drift.  

Ny § 9-4 er foreslått å omfatte nettselskaper med områdekonsesjon etter energiloven § 3-2. 

Nettselskaper med konsesjon utelukkende etter energiloven § 3-1 om anleggskonsesjoner, omfattes ikke. 

Det er grunn til å merke seg at det er 34 nettselskaper med områdekonsesjon som har leveranser til andre 

nett. Disse selskapene leverer kraft utenfor sitt område og disse leveransene utgjør om lag 1/5 av 

leveransene i regionalnettet. I tillegg er en stor del av forbruket i Norge knyttet til industrikunder som er 

direkte knyttet til regional og sentralnettet. Gitt at pålegg om videre drift vil måtte begrenses til de 

anlegg som omfattes av områdekonsesjonen, vil disse leveransen ikke bli sikret etter bestemmelsen. Den 

kan også stilles spørsmålstegn ved om selskaper med områdekonsesjon faktisk vil være i stand til å  
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opprettholde forsyningen i sitt eget område dersom de ikke kan pålegges videre drift av egne regional- 

og sentralnettsanlegg fordi leveranser til distribusjonsnettet i stor grad går gjennom sentral- og 

regionalnettet. 
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”Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner.” 

  

  

 


