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Høring - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon - politiattest 

Det vises til Politidirektoratets (POD) e-post av 9. november 2018 vedrørende ovennevnte.  

 

I e-posten oversendes Olje- og energidepartementets (OED) høringsbrev av 2. oktober 2018 

vedrørende endringer i LOV-1990-06-29-50 (energiloven) § 9-5.  

 

POD legger opp til å avgi et samlet høringsinnspill til OED, og har derfor bedt adressatene om å 

sende sine innspill direkte til POD.  

 

Sysselmannen på Svalbard ber Politidirektoratet om å videreformidle følgende kommentarer (i 

kursiv) til OED: 

 

«Forslaget om endring av LOV-1990-06-29-50 (energiloven) § 9-5 gjelder i korthet innføring av en 

hjemmel til å gi forskrift om at enheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon 

(KBO) kan kreve fremlagt politiattest fra personer som skal få tilgang til såkalte klassifiserte 

anlegg, jf. FOR 2012-12-07-1157 (beredskapsforskriften) § 5-2. Klassifiserte anlegg er beskrevet 

som: «…anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller gjenoppretting av eller 

sikkerhet i produksjon, omforming, overføring eller fordeling av elektrisk energi eller fjernvarme». 

 

Energiloven med forskrifter gjelder ikke på Svalbard pr i dag, og det er heller ikke gitt at samtlige 

av lovens bestemmelser har relevans for Svalbard. Energiloven § 1-1 siste ledd inneholder hjemmel 

for Kongen til å gjøre deler av loven gjeldende for Svalbard.  

 

Den nærmere bruk av ovennevnte hjemmel og/eller hvilke stedlige tilpasninger som eventuelt 

behøves for Svalbard er så langt ikke vurdert.  

 

De hensyn og forhold som omtales i høringsbrevet – kraftforsyningssikkerhet i vid forstand – er 

uansett temaer som ikke er mindre relevante på Svalbard enn andre steder i Norge, og ikke minst 

for Longyearbyen som administrasjonssentrum. Og mer generelt må den samme relevans også sies 

gjelde for de oppgaver, roller og ansvar KBO har for forsyningssikkerheten som sådan. Det vises i 

denne sammenheng bl.a. til omtale av KBO-systemet på hjemmesidene til Norges vassdrags- og 
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energidirektorat (NVE). Som faktiske tilleggsmomenter til denne typen problemstillinger kommer 

videre øygruppas beliggenhet og klimatiske forhold mv. 

 

I forlengelsen av den foreliggende sak viser Sysselmannen også til tidligere sak fra Olje- og 

energidepartementet (OED) om endringer i energiloven vedrørende bl.a. energimerking og 

energiattest for bygninger som brukes av offentlige myndigheter og som ofte besøkes av 

allmennheten (OEDs ref.: 18/1461-1). Heller ikke disse forhold vil gjelde på Svalbard så lenge 

relevante deler av energiloven ikke gjelder her. 

 

Sysselmannen hverken mener eller forventer at OED skal finne løsninger på disse forhold i 

enkeltsaker som nevnt. Men vi ser grunn til å påpeke at temaet i ovennevnte sak om energimerking 

av offentlige bygninger, og den foreliggende høring om politiattest, begge er konkrete eksempler på 

at det bør foretas en helhetlig gjennomgang av energiloven og de hensyn denne skal ivareta hva 

Svalbard angår. I samme kategori og retning trekker og de forhold som ligger i KBO-systemet som 

sådan».  

 

For ordens skyld og med referanse til tidligere dialog mellom OED og Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) i nevnte sak om energiattest og energimerking mv., har 

Sysselmannen satt JD som kopimottaker av vårt brev til POD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Sagfossen   

assisterende sysselmann  Henrik Rotneberg 

  juridisk rådgiver 
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