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Høringssvar – Endring av energiloven § 4-2 - utenlandsforbindelser 

 

Olje- og energidepartementet foreslår å endre energiloven slik at konsesjon for å eie eller 

drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn den systemansvarlige eller foretak 

hvor denne har bestemmende innflytelse.  

 

KS Bedrift savner drøfting av alle konsekvenser ved å tillate private aktører. Enkelte av 

utfordringene knyttet til å ha flere eiere og operatører av utenlandskabler blir knapt nevnt i 

høringsnotatet.  

 

Energiutvalget i KS Bedrift har behandlet saken og er skeptisk til departementets forslag om 

nye aktører på dette området. KS bedrift ber derfor OED om å beholde dagens ordning med 

Statnett som eneoperatør av utenlandsforbindelser.  

 

 

Departementet skriver i sitt høringsnotat følgende: 

 

Det vil ikke alltid være sammenfall mellom en utenlandsforbindelses samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet og prosjektutviklerens vurdering av lønnsomheten. Systemdriftskostnader og 

kostnadene knyttet til interne nettinvesteringer er krevende å henføre og belastes ikke eierne 

av en utenlandsforbindelse direkte. Endringene i produsent- og konsumentoverskudd vil være 

annerledes for samfunnet enn for aktøren som ønsker å etablere forbindelsen. Miljøvirkninger 

påvirker heller ikke prosjektets lønnsomhet, men er viktig for samfunnsøkonomien. 

 

KS Bedrift mener det siterte avsnittet i seg selv er et avgjørende argument mot endringen 

departementet foreslår. 

 

I tillegg kommer den løpende diskusjonen mellom systemansvarlig og andre aktører omkring 

prioritering av hvilke kabler som skal være i drift og hvilken retning strømmen skal gå til en 

hver tid. Likeledes kan det oppstå diskusjoner om flaskehalsinntekter og fordeling av disse. 

 

KS bedrift mener det vil være behov for drøfting av en modell som håndterer disse 

forholdene. Departementet har ikke gjort rede for kompleksiteten av en slik modell og heller 

ikke kostnadene for konstruksjon og drift av en slik modell. 



 

Med Statnett som eneeier av utenlandskabler vil det aldri være tvil om ansvarsforhold, og 

systemansvaret vil være enkelt å håndtere. Det vil heller aldri være diskusjon om fordelingen 

av flaskehalsinntekter. De vil i første omgang alltid tilfalle sentralnettet og til slutt komme alle 

innbyggere i Norge til gode. 

 

Statnett har nylig gitt uttrykk for at de to nye kablene som forventes tatt i bruk omkring 2020 -  

2022 bør driftes en tid før en vurderer å bygge flere. Det er ikke åpenbart om dette er et 

argument for eller i mot å tillate flere kabeleiere. Men bransjen gir gjennomgående uttrykk for 

at systemansvaret har blitt håndtert på en god måte fram til nå. 

 

KS Bedrift mener derfor at departementet ikke har kommet med noen tungtveiende grunner til 

å endre dagens regelverk.  

 

KS Bedrift ber OED om å beholde dagens prinsipper for drift og eierskap av 

utenlandsforbindelser. 

 
Med hilsen 

KS Bedrift  

       

Bjørg Ravlo Rydsaa      Kristin H. Lind 

administrerende direktør      direktør KS Bedrift energi 

 

 


