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Høringssvar fra NVE – ny forskrift om ekstern kvalitetssikring og
vedtaksmyndighet etter energiloven
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Olje- og energidepartementets brev av 8.4.2013.
Departementet ønsker innspill til ny forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter
energiloven.
NVEs kommentarer
Plassering av reglene
Etter NVEs syn er det ikke hensiktsmessig med egen forskrift om ekstern kvalitetssikring, og de nye
bestemmelsene bør heller inntas i energilovforskriften.
Å ta reglene inn i energilovforskriften vil etter vårt syn skape et ryddigere og mer oversiktlig regelverk.
Videre vil samling av reglene i energilovforskriften etter vår oppfatning gi et mer oversiktlig bilde med
hensyn til hvem som har vedtaksmyndighet for ulike konsesjonssaker. For anlegg som krever konsesjon
etter energiloven § 4-2 eller havenergilova § 3-2 er det ikke i § 3 foreslått å heve vedtaksmyndigheten til
Kongen i statsråd. I høring om endringer i energiloven høsten 2012 som blant annet gjelder
utenlandskonsesjoner, er det foreslått at vedtaksmyndigheten skal heves fra NVE til departementet for
anlegg som krever konsesjon etter energiloven § 3-1 og § 4-2. Lovendringen har ennå ikke blitt vedtatt i
Stortinget.
Tittel
Dersom disse reglene som følger opp Nettmeldingen vedtas som egen forskrift, foreslår NVE at navnet
på forskriften inkluderer ”konseptvalgutredning” som begrep i overskriften.
Kommentarer til § 2

NVE mener at det bør tilføyes en setning i § 2 første ledd og paragrafens annen setning foreslås
endret:
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

”Planlegger av nye elektriske anlegg som nevnt i § 1 b) skal utarbeide en
konseptvalgutredning som redegjør for behov og alternative konsepter. Planlegger av
nye store kraftledningsanlegg, skal sørge for en ekstern kvalitetssikring av
konseptvalgutredningen. Departementet skal avgi en uttalelse om behov og
konseptutvalg basert på konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen.”

Med hilsen

Gunn Oland
avdelingsdirektør

Anne Rogstad
seksjonssjef

Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner.

