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Høringssvar fra NVE – Høring av utkast til ny lov om vern av 

forretningshemmeligheter  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) høring 

av utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter datert 26.11.2018. 

NVE merker seg at forslaget synes å ha liten betydning for NVE som offentlig myndighet jf. unntaket 

som oppstilles i direktivet art. 2 bokstav c.  

Kraftforsyningen er underlagt bestemmelser om beskyttelse av kraftsensitiv informasjon etter 

energiloven og kraftberedskapsforskriften1. Noe av det som defineres som kraftsensitiv informasjon etter 

vårt regelverk, vil etter NVEs vurdering også kunne være forretningshemmeligheter etter definisjonen 

som følger av forslaget. NVE vil påpeke at beskyttelsen av slik informasjon må skje etter vårt 

sektorregelverk. 

Vi er imidlertid på generelt grunnlag positive til at kraftforsyningen får flere sanksjonsmuligheter mot 

informasjonslekkasjer og –tyveri. 
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1 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) og Forskrift 

om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen av 7. juli 2012 nr. 1157 (kraftberedskapsforskriften) 
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