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Høringsinnspill - forslag til endringer i energiloven § 4-2   
 

Vi viser til høringsbrev 19/1802 samt høringsnotat med forslag til endringer i energiloven § 4-2. 

Nordland fylkeskommune ble etter avtale med Hege Smith Heiberg innvilget en utsettelse på 

høringsfristen til 10. desember for å få mulighet til å behandle saken i fylkestinget. 

 

Fylkestinget i Nordland har i sak 137/2020 gjort følgende vedtak knyttet til forslaget: 

 

1. Fylkestinget i Nordland har ambisiøse mål knyttet til kraftressursene i Nordland. Den fornybare 

energien skal skape verdier og arbeidsplasser lokalt, samtidig som den bidrar til 

klimadugnaden og reduksjon av utslipp. 

2. Fylkestinget i Nordland har gått imot utbygging av ytterligere kraftkabler til utlandet, blant annet 

gjennom innspill til EU’s tredje energimarkedspakke, og senest i en uttalelse til Olje- og 

energidepartementet i mars 2020 knyttet til konsesjonssøknaden til prosjektet NorthConnect. 

3. Fylkestinget i Nordland mener at det er et viktig prinsipp å ikke gi fra oss eierskap og kontroll 

over samfunnskritisk infrastruktur og stiller seg derfor positiv til at energiloven endres slik at 

«Konsesjon kan bare gis til den systemansvarlige etter § 6-1 eller til foretak hvor denne har 

bestemmende innflytelse.». 

4. Fylkestinget i Nordland er sterkt kritisk til at konsesjonssøknaden til NorthConnect skal 

behandles etter energiloven før den foreslåtte endringen er på plass, og i så fall blir unntatt fra 

kravet om at Statnett skal eie den. Fylkestinget er imot denne utbyggingen på grunnlag av 

trusselen mot konkurransekraften til norsk industri, og prinsipielt er det viktig at alle 

konsesjonssøknader blir behandlet ut fra samme kriterier for eierskap. Fylkestinget i Nordland 

ber derfor departementet om at denne søknaden behandles ifølge loven etter foreslåtte 

endring, eller at den avvises av departementet.  

5. Fylkestinget i Nordland understreker viktigheten av å gjennomføre en grundig evaluering av 

konsekvensene av de kablene som i dag er under bygging før nye kabelprosjekter vurderes. 

Kunnskap om dette er nødvendig for å ivareta det norske kraftsystemet og konkurransekraften 

til norsk kraftforedlende industri. 
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Med vennlig hilsen 

 

Terje Gustavsen 

seksjonsleder næring 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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