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Bestilling til NVE om oppfølging av Strømnettutvalget 

Departementet viser til Strømnettutvalgets rapport NOU 2022:6 Nett i tide. Som en del av 

departementets oppfølging av rapporten, sendes denne bestillingen til Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). NVE bes gjennomføre tiltak innenfor gjeldende regelverk som bidrar 

til å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg, om å utarbeide en 

sektorveileder i samfunnsøkonomisk analyse, samt videreutvikle arbeidet med digital KSU. 

Konsesjonsprosessen 

NVE har allerede innført en rekke tiltak innenfor gjeldende regelverk for å redusere tiden det 

tar å konsesjonsbehandle nettanlegg og transformatorstasjoner, og departementet støtter 

disse tiltakene. Det er imidlertid flere tiltak som konsesjonsmyndighetene kan og bør 

gjennomføre. 

 

Departementet mener at konsesjonsprosessene fortsatt bør tilpasses sakenes omfang. 

Departementet ber i denne forbindelse om at NVE kontinuerlig vurderer om det er mulig å 

forenkle myndighetsbehandlingen, herunder at en «fast-track» for saksbehandling av små 

og/eller enkle saker videreutvikles. Departementet ber også NVE om fortsette arbeidet med å 

lage felles fremdriftsplaner med nettselskapene. 

 

Departementet ber NVE om å oppdatere veileder for utforming av søknader om konsesjon 

for kraftledninger og transformatorstasjoner slik at nettselskapene blir oppfordret til å 

involvere berørte parter og berørte kommuner tidligere enn det som skjer i dag. Videre bør 

veilederen utype hvordan forarbeidet til nettselskapene ytterligere kan forbedres før 

innsending av melding og konsesjonssøknad og hvordan kvaliteten på søknadene og 

konsekvensutredningene kan bli bedre. 
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Side 2 
 

 

Sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg 

Departementet ber NVE om å utarbeide en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse 

av nettanlegg. Målet med veilederen er å bidra til en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling 

av det norske overføringsnettet for kraft og heve kvaliteten på konsesjonssøknadene. En 

kvalitetsheving av søknad antas å redusere tiden det tar å behandle konsesjonssøknader om 

nettanlegg. 

 

Kravene og prinsippene for samfunnsøkonomiske analyser ligger fast, og forvaltes av 

Finansdepartementet gjennom rundskriv R-109/2021. Videre har Direktoratet for forvaltning 

og økonomistyring (DFØ) publisert en veileder for utarbeidelse av samfunnsøkonomiske 

analyser, og veileder for utredningsinstruksen. Sektorveileder for samfunnsøkonomisk 

analyse av nettanlegg skal ikke komme til erstatning av disse, men vil etablere et felles 

sektorspesifikt metodesett og veilede nettselskapene rundt hvilke forhold som bør vurderes 

og hvordan. 

 

Sektorveilederen bør ta hensyn til at det er stor variasjon i omfanget på de ulike nettiltakene 

som konsesjonssøkes. Kravene som oppstilles i veilederen bør tilpasses og skaleres ut ifra 

omfanget på prosjektet. Statnett har allerede utarbeidet en veileder for samfunnsøkonomiske 

analyser, og det er naturlig å se hen til denne. NVE bes finne en egnet måte å involvere 

Statnett, øvrige nettselskap, samt evt. andre relevante aktører, i arbeidet. 

NVE bes også vurdere hvordan arbeidet med en større representasjon og systematisering av 

ikke-prissatte konsekvenser som er utført de siste årene kan tas inn i arbeidet med 

veilederen. 

 

NVE vil få ansvar for å lede arbeidet med å utarbeide veilederen. Departementet vil sette ned 

en referansegruppe med medlemmer fra Olje- og energidepartementet, 

Finansdepartementet og DFØ, som vil følge arbeidet. 

 

Digital KSU 

Departementet ber NVE videreutvikle arbeidet med digitalisering av kraftsystemutredningene 

(KSU), herunder arbeidet med PlanNett, for å bidra til bedre samhandling i nettplanleggingen 

og legge til rette for raskere nettutbygging. Arbeidet bør ses i sammenheng med NVEs 

eventuelle planlagte endringer i forskrift om energiutredninger. NVE bes også om å gi 

departementet en orientering om status for arbeidet med digitalisering av KSUene.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 3 
 

Departementet vil kalle inn til oppstartsmøte for å diskutere oppdraget nærmere, herunder 

framdriftsplan og tidsfrister. 

 

Med hilsen 

 

 

Kirsten Grebstad (e.f.) 

underdirektør 

 

 

Mar Kristjonsson 

seniorrådgiver 
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