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Rapport fra arbeidsgruppe om organisering av strømnettet - Høring 

Viser til brev fra OED av 12. mai om ovennevnte.  

 

KMD har følgende innspill: 

 

Til forslaget om at regionalnettet foreslås overført til distribusjonsnettet slik at det bare blir 

to typer nett, distribusjonsnett med områdekonsesjon og sentralnett med anleggskonsesjon. 

 

Enkelte små e-verk har i dag problemer med forvaltning og utveksling av stedfestingsdata for 

luftledninger og jordkabler. Dersom det blir færre og større nettselskaper, vil disse trolig ha 

den nødvendige kompetansen og de systemene som er nødvendig for å løse disse oppgavene 

på en mer tilfredsstillende måte. 

 

KMD legger til grunn at endringen ikke skal medføre endringer i forhold til gjeldende regler 

for behandling etter plan- og bygningsloven. Det innebærer at sentralnett med 

anleggskonsesjon vil være tiltak som er unntatt behandling etter plan- og bygningsloven, 

mens distribusjonsnett med områdekonsesjon vil være omfattet av loven, jf. merknader til 

plan- og bygningsloven § 1-3 andre ledd i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 172 f. Dette kan med 

fordel komme klarere fram også av regelverket etter energiloven. Vi imøteser derfor et forslag 

om en hensiktsmessig henvisning til plan- og bygningslovens regler for saker omfattet av 

områdekonsesjon. 

 

Til anbefalingen om at det enten åpnes for registrering av kraftledninger i grunnboken med 

den konsekvens at kraftledningsregisterloven oppheves, eller at kraftledningsregisterloven 

moderniseres og at selve registeret digitaliseres.  

 

Bakgrunnen for anbefalingen er at ekspertgruppen mener at slike endringer er nødvendige for 

å gi nettselskapene bedre lånebetingelser.  



Side 2 

 

 

KMD er enig i behovet for en modernisering av registreringsordningen for kraftledninger. Det 

må imidlertid utredes nærmere hvilken av de alternative anbefalingene som er mest 

hensiktsmessig ut i fra brukernes behov og hensynet til en effektiv og rasjonell ordning for 

registrering av stedbundne rettigheter. Det bør vurderes om en slik utredning også skal 

omfatte muligheten for å registrere andre liknende stedbundne rettigheter, for eksempel 

lavspentnett, fjernvarme, VA-anlegg, gass, ekom-nett. Det bør videre vurderes om 

utredningen også skal omfatte registrering av fallrettigheter. 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Øyvind Moss-Iversen 

 rådgiver 
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