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NOU 2006:6  "  Når sikkerheten er vik tigst - hø ring

Vi viser til Justis- og politidepartementets brev av 26. juni 2006, om ovennevnte sak.

OED er enig i utvalgets vurdering av at sikkerhet/beredskap er godt ivaretatt gjennom
eksisterende regelverk, der både forebyggende tiltak, krav om beredskapsplaner etc. er
regulert.

./. Vi legger ved  egen høringsuttalelse  fra Oljedirektoratet (OD) og støtter denne
vurderingen.

I pkt. 4.5 Oppsummering uttales i 2. avsnitt: "Sikkerhets- og beredskapshensyn ivaretas
av flere myndighetsorganer, men Petroleumstilsynet og Olje- og energidepartementet
har særlig viktige roller". Det er imidlertid Petroleumstilsynet og  Arbeids- og
inkluderingsdepartementet  som er rette myndighetsorganer i denne konteksten.

/. Vi legger også ved høringsuttalelsen fra Norges vassdrags- og energivesen (NVE).
OED slutter seg i hovedsak til NVEs høringsuttalelse, men har følgende
tilleggsbemerkninger:

Hjemfall
Departementet har merket seg at hjemfall er omtalt i NVEs
høringsuttalelse. Regjeringen har besluttet at praktiseringen av
dagens hjemfallsordning skal videreføres slik at det offentlige eierskapet sikres.
Departementet gjør oppmerksom på at EFTA Surveillance Authority (ESA) med
utgangspunkt i praktisering av hjemfallsordningen har stevnet Norge inn for EFTA
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domstolen for brudd på EØS-avtalen. Det norske tilsvaret til domstolen skal foreligge i
slutten av oktober. Det antas at EFTA-domstolen vil avsi dom i løpet av 2007.

Ny beredskapslov
Departementet viser til NVEs høringsuttalelse punkt 5.3. Departementet vil
understreke at kraftforsyningsberedskap i hovedsak er forankret i energiloven kap. 6
og tilhørende forskrifter. Som påpekt av NVE er det imidlertid fortsatt en kobling
mellom forsyningsberedskapsloven og energiloven kapittel 6 for så vidt gjelder
mulighetene til å gi "Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon" (KBO) de nødvendige
fullmakter "under beredskap og i krig". Departementet vil arbeide videre med en
videreutvikling av sektorlovgivningen på dette området, herunder en vurdering av
forholdet til forsyningsberedskapsloven og grensesnittet mot en eventuell ny
beredskapslov.

Sikkerhetsloven
Departementet viser til NVEs høringsuttalelse punkt 5.4 om sikkerhetsloven.
Departementet har merket seg at utvalget tilsynelatende gjør et stort poeng ut av at

sikkerhetsloven etter sin ordlyd ikke direkte kommer til anvendelse på enheter
innenfor kraftforsyningen.

Som påpekt av NVE inneholder allerede sektorregelverket for
kraftforsyningsberedskap materiell regulering av de fleste forhold sikkerhetsloven
omfatter, men tilpasset de særegne forhold som gjør seg gjeldende innenfor
kraftforsyningen. På sentrale punkter som ansettelse av utenlandske borgere i
kraftforsyningen, personkontroll, anbud og anskaffelser og beskyttelse av informasjon,
inneholder energilovforskriften og NVEs beredskapsforskrift allerede slike
bestemmelser. I disse er det enten vist til at sikkerhetslovens bestemmelser kommer til
anvendelse eller til at disse skal følge på nærmere angitte områder. Eksempelvis kan
NVE med hjemmel i beredskapsforskriften treffe vedtak om at informasjon om
kraftforsyningen skal sikkerhetsgraderes og behandles i henhold til bestemmelsene i
sikkerhetsloven.

Offentlig  eierskap til nettvirksomhet og Statnett
For øvrig mener departementet at det er hensiktsmessig med en kombinasjon av
myndighetenes regulatorfunksjon og statens eierstyring ved oppfølging av Statne tt.
Videre kan offentlig eierskap i visse situasjoner være et fornuftig virkemiddel for å
ivareta sikkerhetshensynet i kraftsystemet ,  for eksempel i forhold til
investe ringsstrategi.

Når det gjelder Statnett SF vil departementet påpeke at Statnett SFs vedtekter fastslår at
foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det
sentrale overføringsnettet for kraft. Dette er etter departementets syn viktig i tillegg til
den regulering Statnett SF er underlagt gjennom lov, forskrifter og konsesjoner for å
sikre en hensiktsmessig utvikling av det norske kraftsystemet. For øvrig vises det til at
Soria Moria-erklæringen vektlegger sikkerhet og offentlig eierskap i kraftforsyningen.
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Departementet slutter seg til NVEs kommentarer til offentlig eierskap til
nettvirksomheten, og viktigheten av reguleringen. Departementet slutter seg videre til
NVEs merknader vedrørende Nord Pool og vassdragssikkerhet. Dette er forhold som
ikke er viet oppmerksomhet i utredningen
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