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Høring av tilknytningskodene 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 7.1.2016 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, Sten 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”) har 7. januar 2016 sendt på høring tre nye forordninger som 

etablerer nettkoder om henholdsvis krav til nettilknytning av kraftprodusenter (RfG – "Network Code on 

Requirements for Generators"), nettilknytning av forbruk (DCC – "Network Code on Demand 

Connection") og krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via 

likestrømsledninger (HVDC – "Network Code on High Voltage Direct Current Connections"), samlet kalt 

"tilknytningskodene". 

 

3. Advokatforeningens merknader 

 

3.1 Innledning  

 

Advokatforeningen viser til sin høringsuttalelse 18.5.2015 til departementets høringsbrev av 14.4.2015 

vedrørende de da foreliggende utkast til tilknytningskoder. Advokatforeningen vil særlig understreke at 

sett i lys av det store omfanget av praktisk viktige temaer som reguleres i tilknytningskodene, er det ikke 

tilstrekkelig tid som er satt av til høringen. Advokatforeningen kan derfor ikke innenfor den svært knappe 

høringsfristen avgi en høringsuttalelse som berører annet enn helt overordnede prosessuelle forhold.  

 

3.2 Overordnede prosessuelle merknader til implementering av tilknytningskodene 

 

Advokatforeningen viser som nevnt til tidligere høringsuttalelse vedrørende tilknytningskodene, og 

understreker at dette regelverket inneholder en rekke bestemmelser som etter Advokatforeningens 

oppfatning vil gjøre det nødvendig med en omfattende gjennomgang av nasjonalt regelverk for å avklare 

hvilke nasjonale lover og forskrifter som kan og må endres. Advokatforeningen savner at OED synliggjør 

dette nærmere – altså hvilke endringer som kreves i norsk rett på lov- og forskriftsnivå – når 

tilknytningskodene nå sendes på høring. Uten en slik klargjøring er det vanskelig å ta stilling til innholdet 

i tilknytningskodene. 

 

Advokatforeningen er imidlertid positiv til at NVE har bedt Statnett gjennomgå tilknytningskodene for å få 

Statnetts vurdering av følgende: 

 

• Oversikt over hvor nettkodene vil føre til endringer i dagens praksis. 

• Foreslå norsk praksis/krav der det i kodene åpnes for spesifisering av nasjonale krav, og Statnett 

finner det nødvendig. 

• Kartlegging av hvilke aktører i Norge som pålegges ulike ansvarsoppgaver og plikter som følge 

av tilknytningskodene. 

• Samarbeide tett med bransjen gjennom referansegrupper. 

• Fokus på faglige vurderinger. 

 

Etter hva Advokatforeningen forstår, skal også Statnett etter planen oversende forslag til nasjonale 

spesifiseringer og underlaget fra gjennomgangen innen utgangen av 2016. Statnett skal videre ha 

opprettet referansegrupper for å involvere bransjen i arbeidet med gjennomgangen av 

tilknytningskodene. I tillegg til arbeidet i referansegruppene vil Statnett etter hva vi forstår arrangere 

informasjonsmøter for å orientere om arbeidet med bred invitasjon til bransjen. 
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Advokatforeningen stiller seg positiv til at dette arbeidet er initiert, og antar at dette vil gjøre 

tilknytningskodene og hvilke konsekvenser disse får for norsk rett, mer tilgjengelig for andre aktører, noe 

som i sin tur vil kunne utløse nye, og mer substansielle, merknader (herunder fra Advokatforeningen). 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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