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DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER LOV 29. JUNI 1990 NR 50 OM
PRODUKSJON, OMFORMING, OVERFØRING, OMSETNING, FORDELING
OG BRUK AV ENERGI M.M. (ENERGILOVEN)

Bakgrunn for delegasjonen

Stortinget fattet 7. juni 2001 vedtak til lov om endringer i energiloven.

Vedtaket til lov ble sanksjonert av Kongen i statsråd ved kgl. res. 15. juni 2001. Kopi av
./. resolusjonen følger vedlagt.  I resolusjonen er det overlatt til departementet å fremme

en egen kgl. res. om ikrafttredelsestidspunktet.

Ved kgl.res. av 7. desember 2001 ble det bestemt at lov 15. juni 2001 nr. 82 om
./. endringer i energiloven trer i kraft 1. januar 2002. Kopi av resolusjonen følger vedlagt.

Tidligere delegasjoner av myndighet etter energiloven

Før lovendringen la energiloven beslutningskompetanse og forskriftskompetanse til
Kongen.

Ved Olje- og energidepartementets brev av 23. januar 1991 ble NVE subdelegert
myndighet til å treffe vedtak etter energiloven med unntak av bestemmelsene i loven §§
3-5 om ekspropriasjon av elektriske anlegg, § 4-2 om innførsel og utførsel av elektrisk
energi, § 5-3 om tilknytningsplikt for fjernvarmeanlegg og § 7-4 om omgjøring.

Etter lovendringen legges nå primærkompetansen direkte til departementet. Det
fremkommer av Ot.prp. nr. 56 (2000-2001) at ansvarsfordelingen mellom NVE og
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departementet ikke skal endres.

Lovendringen gjør det nødvendig med ny delegasjon av myndighet til NVE til
erstatning for tidligere delegasjon av myndighet etter energiloven.

Myndighet som delegeres til NVE

Departementet delegerer med dette all myndighet etter energiloven til NVE med
følgende unntak:

Departementets forskriftskompetanse etter energiloven omfattes ikke av delegasjonen.
Hvilken kompetanse NVE har til å fastsette forskrifter er angitt i § 7-1 i forskrift av 7.
desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og
bruk av energi m.m. (energilovforskriften) med endringer, sist av 14. desember 2001.

Myndighet etter følgende bestemmelser i energiloven omfattes ikke av delegasjonen:

• § 3-5 om ekspropriasjon av elektriske anlegg
• § 4-2 om utførsel og innførsel av elektrisk energi
• § 4-4 om omlegging av energibruk og energiproduksjon
• § 5A-2 første og annet ledd om rasjonering
• § 7-2 om frister knyttet til § 4-2 om utførsel og innførsel av elektrisk energi

Departementet legger til grunn at NVE anses som konsesjonsmyndighet i forhold til
lovens §§ 2-1 og 5-5, samt som beredskapsmyndighet i forhold til § 6-7.

Det er en forutsetning for delegasjonen at saker av prinsipiell karakter eller med
betydelig motstridende samfunnsinteresser avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Utpeking av rasjoneringsmyndighet

I medhold av energiloven § 5A-2 annet ledd utpekes NVE som rasjoneringsmyndighet.

Etter fullmakt

P. H. Høisveen
ekspedisjonssjef

Kjell Alstad
avdelingsdirektør


