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Høring — endringer i energiloven og energilovforskriften 
 
 
1.  Innledning 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 07.12.2012 vedrørende ovennevnte høring. 

 
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  
 
Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  
 
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 
 
I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen 
(leder), Kjersti Bergsåker-Aspøy, Are Lysnes Brautaset, Preben Falck, Jon Rabben 
og Odd-Harald Berg Wasenden 
 
Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
 

2. Sakens bakgrunn 
 
Olje- og energidepartementet foreslår i høringsnotat av 7. desember 2012 endringer i energiloven 
og energilovforskriften.  
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Forslaget går ut på å endre konsesjonsgrensen for vindkraftanlegg. Videre foreslås det å innføre 
forhandlingsplikt om tredjepartsleveranse og tredjeparts adgang til fjernvarmeanlegg.  

3. Advokatforeningens merknader 
 

3.1 Konsesjonsgrense for vindkraftanlegg – energiloven § 3-1 annet ledd, jf energilovforskriften § 
3-1 første ledd 
 
Konsesjonsplikt for vindkraftanlegg (og andre elektriske anlegg) er i dag knyttet opp mot 
spenningsnivå. Departementet foreslår nå at konsesjonsplikt for vindkraftanlegg i stedet knyttes 
opp mot anleggets installerte effekt.  

Et vindkraftanlegg som ikke er konsesjonspliktig etter energiloven vil være søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven. Endringen vil derfor innebære at saksbehandlingen av nødvendige 
tillatelser for etablering av mindre vindkraftanlegg flyttes fra sentralt til lokalt nivå (fra NVE til 
den enkelte berørte kommune). Dette innebærer risiko for at det utvikles varierende lokal praksis 
knyttet til behandling av søknader om etablering av slike anlegg.  

Advokatforeningen vil understreke behovet for at det utarbeides sentrale retningslinjer – en 
veileder – for kommunene, slik departementet selv foreslår på s 4 i høringsnotatet. Som 
departementet selv fremhever må målsetningen med veilederen være å sikre ”likebehandling, 
forutsigbarhet og kompetanse i saksbehandlingen”. En slik veileder bør foreligge på det 
tidspunkt lov- og forskriftsendringen trer i kraft.  
 

3.2 Forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer – energiloven § 5-7 
 
Departementet foreslår å innføre forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer ”som mottar en 
forespørsel om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart”, samtidig som 
departementet skal kunne megle i tvister mellom konsesjonær og eventuelle tredjeparter som 
måtte ønske tilgang til fjernvarmenettet. Forslaget innebærer kun en plikt til å forhandle. Det 
foreslås ingen tilsvarende plikt til å inngå avtale.  

Advokatforeningen finner grunn til å sette spørsmålstegn ved behovet for å innføre en lovbestemt 
plikt til å forhandle med potensielle leverandører og andre tredjeparter. Hvis tilknytning av 
vedkommende tredjepart er teknisk mulig og fremstår som økonomisk rasjonelt vil dette gi 
nødvendige insentiver til å forhandle (eventuelt også inngå avtale) med slike tredjeparter, uten at 
konsesjonæren må pålegges en lovbestemt plikt til dette.  
 

4. Oppsummering 
 
Advokatforeningen støtter forslaget om endret konsesjonsgrense for vindkraftanlegg med de 
merknader som er angitt ovenfor. Fra Advokatforeningens side understrekes særlig behovet for 
sentrale retningslinjer for den kommunale saksbehandlingen av søknader om etablering av 
mindre vindkraftanlegg i form av en veileder som nevnt i punkt 3.1 over. 

 

DEN NORSKE ADVOKATFORENING 2 
 



Advokatforeningen setter imidlertid spørsmålstegn ved behovet for en lovbestemt 
forhandlingsplikt om tredjeparts tilgang til fjernvarmenettet.  

 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
 
Erik Keiserud        Merete Smith 
leder         generalsekretær 
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