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Hei, 
 
Jeg viser til hyggelig telefonsamtale i går, samt vårt høringssvar av 4. januar 2015. Ved en inkurie mangler 
«ikke» i siste linje på første side i vårt høringssvar, slik at det skal stå: «Næringslivet kan ikke gis pålegg 
på samme måte som offentlige…». 
 
Med hilsen 

Maryam Iqbal Tahir 
Rådgiver 
Forsvarsdepartementet 
Telefon : +47 2309 6187 
Mobil : 46462598 

www.regjeringen.no/fd 

 Før du skriver ut: tenk på miljøet 
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Endringer i energiloven § 4-2 - høring

Forsvarsdepartementet viser til høring fra Olje- og energidepartementet (OED) vedrørende 
endringer i energiloven § 4-2.

I energiloven § 4-2 første ledd foreslår OED å fjerne bestemmelsen i annet punktum om at 
konsesjon for å eie og drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige eller 
foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Flere aktører kan dermed vurdere og 
utvikle denne type prosjekter. Forslaget lyder:

«For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av § 3-1, kreves særskilt 
konsesjon fra departementet. Ved vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det 
legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, forholdet til eventuelle 
konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-diskriminerende hensyn for øvrig.»

I bestemmelsen synes i hovedsak økonomiske kriterier lagt til grunn ved vurderingen av om 
konsesjon bør gis. Slik bestemmelsen fremstår, inngår ikke beredskapsmessige forhold som 
en del av vurderingen. 

Både sivile leverandører, som understøtter Forsvaret, og til en viss grad Forsvaret selv, er 
avhengig av basistjenester som kraftforsyning og i økende grad sivil IKT-infrastruktur og 
tjenester. IKT-infrastruktur og -tjenester er igjen avhengig av kraftforsyning. Kraftforsyning er 
således en forutsetning for at både det sivile samfunn og Forsvaret skal fungere i fred, krise 
og krig.

Forsvaret benytter seg i økende grad av sivile leverandører, og forsyningskjedene fra 
produsent til sluttbruker kan omfatte flere ulike leverandører. Begge disse forhold innebærer 

styringsmessige utfordringer. Næringslivet kan gis pålegg på samme måte som offentlige 
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virksomheter, og det blir flere aktører å forholde seg til. Næringslivets prioriteringer trenger 
heller ikke i alle situasjoner å være i tråd med det som er til det beste for samfunnet som 
helhet.

Med bakgrunn i forannevnte forhold er det nødvendig at det også skal legges vekt på 
beredskapsmessige forhold ved vurdering av om konsesjon bør gis. Beredskapsmessige 
forhold må også inngå som en del av konsesjonsvilkårene. Dersom beredskapsmessige 
forhold inngår i den helhetsmessige vurderingen, mener Forsvarsdepartementet at hensynet 
bør synliggjøres i energiloven § 4-2 første ledd andre punktum (se vår understreking): 

«For å eie eller drive utenlandsforbindelser som er omfattet av § 3-1, kreves særskilt 
konsesjon fra departementet. Ved vurderingen av om konsesjon bør gis, skal det 
legges vekt på prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet, beredskapsmessige 
forhold, forholdet til eventuelle konkurrerende prosjekter og transparente og ikke-
diskriminerende hensyn for øvrig.»

Med hilsen

Severin Vikanes (e.f.)
avdelingsdirektør

Maryam Iqbal Tahir
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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