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Tidlig høring - Nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting 

 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 13.7.2016 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. 

Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter 

advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater 

med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og 

ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse 

rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et 

uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for 

energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen (leder), Are Lysnes 

Brautaset, Jon Rabben, Stein Erik Stinessen, Odd-Harald Berg Wasenden og Jane Elizabeth 

Wesenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
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2. Sakens bakgrunn 

 

Olje- og energidepartementet (”OED”) sendte 13. juli 2016 på høring EU-kommisjonens forslag til 

forordning om en nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting (NC ER) som skal behandles i 

Grenshandelskomiteen høsten 2016.  

 

Ovennevnte forslag til forordning er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende 

krafthandel. Forslaget til forordning er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. OED har imidlertid 

presisert at departementet selv vil foreta en vurdering av hvorvidt forordningen er EØS-relevant.  

 

3. Advokatforeningens merknader 

 

Advokatforeningen viser til sine høringsuttalelser av henholdsvis januar 2016 vedrørende de såkalte 

tilknytningskodene, februar 2016 vedrørende retningslinjene for systemdrift (GL SysOp) og april 2016 

vedrørende forordning om langsiktig kapasitetstildeling. 

 

Som tidligere vurderer advokatforeningen det slik at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag eller tid for 

Advokatforeningen til å sette seg inn i det aktuelle forslaget, spesielt fordi OED foreløpig heller ikke har 

vurdert forslagets EØS-relevans. 

 

Advokatforeningen understreker fra tidligere høringsrunder at det oversendte forslaget til forordning må 

ses i sammenheng med øvrig internasjonal regelverksutvikling på området. Norske myndigheter bør 

gjøre en vurdering av EØS-relevansen av regelverket, og hvilken konkret betydning den samlede 

regelverksutviklingen vil få for Norge, snarest mulig. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Jens Johan Hjort       Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: Trude Molvik 

tm@advokatforeningen.no 
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