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Endringer i energiloven - høringsuttalelse 

Det vises til Olje- og energidepartementets høringsnotat datert 09.11.2015 med forslag til 
endringer i energiloven § 4-2, første og tredje ledd. 
 
Lyse Produksjon AS støtter departementets forslag til endringer energiloven slik at konsesjon for å 
eie eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn den systemansvarlige eller til 
foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Vi støtter også forslaget om at 
informasjonsplikten til departementet skal bortfalle ved planlegging av nye utenlandsforbindelser. 
Vi mener dette er ivaretatt gjennom gjeldende konsesjonsregelverk. 
 
Lyse Produksjon AS har gjennom de senere år vært sterkt engasjert utvikling av nye 
mellomlandsforbindelser, først NorGer som ble overtatt av Statnett, og nå som medeier i 
NorthConnect som planlegger en kabelforbindelse til Storbritannia. 
 
For vårt selskap har det hele tiden vært viktig å få etablert flere kabelforbindelser til kontinentet og 
Storbritannia, uten at det i seg selv primært har vært, eller er et mål og eie disse kablene. Den 
foreslåtte lovendring vil etter vårt syn kunne bidra til at utbyggingstempoet for nye prosjekter øker, 
samtidig som det vil være enklere å skaffe til rådighet kapital for å realisere prosjektene. 
 
Det er vår klare oppfatning at nye mellomlandsforbindelser primært bør bygges mot land med 
størst behov for komplementært tilskudd av regulerbar fornybar produksjon. I disse kraftsystemene 
må det antas at betalingsviljen for denne type fleksibilitet og back-up kapasitet vil være størst. Vi 
tror økt utvekslingskapasitet til denne type markeder vil kunne gi rom for økt verdiskapning for 
norsk vannkraft uten at dette uten videre fører til tilsvarende prisøkning for norske forbrukere. 
 
Vi viser for øvrig til høringsuttalelser avgitt av Energi Norge og NorthConnect, som vi fullt ut støtter. 
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