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Høringsuttalelse - endringer i energiloven og enkelte andre lover 

Vi viser til høringsbrev av 10. jan. 2011 og tilhørende høringsnotat vedrørende forslag til endringer 
energiloven og enkelte andre lover. 

SINTEF Energi støtter forslagene til endringer i energiloven kapittel g  om beredskap slik at lovteksten bringes 
samsvar med dagens situasjon mht trusselbilde og organisering/struktur i kraftbransjen. Det virker også 

riktig å la beredskapsreglene gjelde alle ekstraordinære situasjoner uavhengig om det er i fredstid, 
krigssituasjoner, elleriandre krisesituasjoner. Imidlertid savnes en tydellgere beskrivelse på hva som menes 
med ekstraordinære situasjoner. I høringsutkastet heter det at detvil bero på en skjønnsmessig vurdering 
det enkelte tilfelle hva som kvalffiserer som en ekstraordinær situasjon. 

VI erkjenner at det er vanskelig å gi begrepet 'ekstraordinære situasjoner en presis definisjon.Det synes 
naturlig å tenke at ekstraordinære situasjoner som regelvil ha lav sannsynlighet for å inntreffe, men vil ha 
stor samfunnsmessig konsekvens. I NVEs veiledning 	og sårbarhetsanalyser i kraftforsyningen 
(NVE-Rapportnr 2, 2010), omtales for eksempel begrepet ekstraordinære hendelser og 1 stedet for en 
definisjon gis det eksempler på hva som kan regnes som slike hendelser. Erfaringer med tidligere 
ekstraordinære hendelser eller situasjoner viser også at disse gjerne er av typen "utenkelige, usannsynlige". 
Vi kan derforvære enige i at det ikke er hensktsmessig å angi uttømmende hvilke situasjoner som vil 
omfattes av 'ekstraordinære situasjoner', men siden begrepet er sentralt i lovteksten, bør det vurderes å gi en 
noe mer utdypende beskrivelse i forbindelse med lovendringene. 

Vi har ingen merknader til forslag til endringer i enkelte andre lover. 

Med vennlIg hilsen 
for SINTEF Energi AS 
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Gerd KjøIW 
Seniorforsker 
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