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Høring - endringer i energiloven og enkelte andre lover 

Skagerak Nett viser til høringsbrev datert 10.01.2011 fra Olje- og energidepartementet 
angående forslag til endringer i energiloven kapittel 9, Beredskap. Vi takker for 
anledningen til å kommentere forslaget, og oversender med dette våre kommentarer. 

Skagerak Nett ser positivt på at energilovens § 9 blir vinklet mer mot beredskap i fredstid, 
og at det blir foretatt forenklinger og presiseringer. 

Skagerak Nett oppfatter at begrepet "beredskapsmyndighet" ikke gir en helt klar og entydig 
plassering av ansvaret for beredskap inn mot energiforsyningen. I dag er det to direktorat 
som håndterer beredskap inn mot denne type infrastruktur, både DSB og NVE og disse er 
underlagt hvert sitt departement. Vi oppfatter at det er gråsoner mellom disse 
direktoratene. En grenseoppgang er nødvendig og påkrevet. I dag synes det som om 
NVE og DSB griper inn i hverandres myndighet og inn i det regelverket som forvaltes i 
hvert av direktoratene. 

§ 9-1 første ledd: 
"Krafiforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) består av de enheter som eier eller driver 
anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift, gjenoppretting eller sikkerhet i produksjon, 
omforming, overføring, omsetning og fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme. 
Beredskapsmyndigheten kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette hvilke enheter som skal inngå i 
Icao. 

Skagerak Nett mener den foreslåtte definisjonen er lite konkret. Etter vår oppfatning er 
grensene for hvilke enheter som inngår i KBO satt alt for lavt i dagens forskrift. 
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§ 9-2 sjette ledd: 
"Når det anses nødvendig og uten hensyn til tidligere pålegg kan beredskapsmyndigheten treffe 
vedtak om at nye eller endrede beredskapstiltak skal settes i verk." 

Skagerak Nett opplever at beredskapsmyndigheten gis svært vide fullmakter med denne 
paragrafen. Vedtak hjemlet etter dette ledd vil kunne ha tilbakevirkende kraft for 
eksisterende anlegg, og kunne medføre store kostnader. Slike vedtak må være knyttet 
opp mot samfunnsmessige vurderinger i et videre perspektiv og sett i sammenheng med 
tilsvarende bruk av samfunnskroner inn mot andre sektored infrastruktur. Skagerak Nett 
opplever at beredskapsforskriften, og forslag til ny veileder til beredskapsforskriften, på 
enkelte punkter har krav som ikke gir god nok heving av beredskapsnivået i forhold til 
kostnadene. 

§ 9-3 første ledd: 
"Enhver plikter å hindre at andre enn rettmessige brukere får adgang eller kjennskap til sensitiv 
informasjon om krafiforsyningen. Departementet kan gi nærmere forskrifter om taushetsplikten." 

Kraftforsyningens anlegg ligger for det meste åpne for innsyn. I tillegg er mye informasjon 
tilgjengelig via åpne WEB portaler i dagens samfunn. Det er viktig å ta dette med i 
betraktningen når en fastsetter hvilke data og opplysninger som skal unntas offentligheten, 
krypteres etc. 

Hvis det er behov for en nærmere utdyping av våre kommentarer, stiller vi oss til deres 
disposisjon. 

Med vennlig hilsen 

Geir Kaasa 
Seksjonssjef 	 Thor Holm 

Fagsjef 
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