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Høringsuttalelse - Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs 

Vi viser til departementets høringsbrev av 13. februar 2009 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 Johan Fr. Remmen 
(leder), Astrid Skjønborg Brunt, Preben Falck, Caroline Lund og Gunnar Martinsen. 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

Interessen for produksjon av fornybar energi til havs utenfor Norge er blitt så aktuell at det er 
naturlig at det nå etableres et rettslig rammeverk for denne typen virksomhet. På dette området 
er både teknologi og forretningskonsepter i utvikling. Det er derfor hensiktsmessig at det legges 
opp til en rammelov med rett for departementet til å gi utfyllende forskrifter og et 
konsesjonssystem. 
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Etter Advokatforeningens vurdering representerer lovutkastet en fornuftig avveining mellom 
behovet for å fastsette generelle styfingsprinsipper og behovet for tilpasningsmuligheter og 
fleksibilitet. Gjennom formålsangivelsen, etablering av konsesjonsordninger, prosess for åpning 
av områder og bestemmelsene om detaljplan og avvilding er sentrale parametre for virksomheten 
definert. Det ville være lite hensiktsmessig å søke å binde fast nå hvordan konsesjonsutlysing skal 
skje i fremtiden. 

Siden vedtagelsen av energiloven i 1990 og EUs første ehnarkedsdirektiv i 1996 har det vokst frem 
en del grunnleggende prinsipper for nettvirksomhet, som eier-/driftsmessig skille mellom nett og 
produksjon ("unbundling") og tredjepartsadgang. Det bør legges til grunn at disse prinsippene, 
som vil bli ytterligere styrket gjennom den tredje energimarkedspakken hvor EU-landene er i ferd 
med å nå frem til en samlet løsning, vil komme til å gjelde for et offshore nett også. 

I kapittel i reguleres lovens virkeområde, og det fremgår at loven kommer til anvendelse på 
fornybar energiproduksjon og omforming og overføring av elektrisk energi til havs. Det er nå 
under etablering direkte forbindelser mellom land og oljeinstallasjoner. Ved ny teknologi som er 
under utvikling kan det tenkes også forbindelser mellom offshore vindparker og 
oljeinstallasjoner, og kabler "land-til-land" mellom Norge og fremmede stater, så som den 
eksisterende Skagerrak-forbindelsen og NorNed-forbindelsen. I tillegg kan det tenkes et masket 
nett som knytter både fornybar energiproduksjon til havs, oljeinstallasjoner og ulike land 
sammen i et "mulitterminalsystem". Ettersom energiloven bare gjelder ut til grunnlinjen, er det i 
dag ikke noen egen konsesjonsordning for kabelforbindelser utenfor grunnlinjen. Fordi det 
uansett vil kreves anleggskonsesjon innenfor grunnlinjen og konsesjon for eksport og import av 
kraft, kan behovet for en egen konsesjonsordning fremstå som noe usikkert. Etter 
Advokatforeningens vurdering bør det klargjøres hvorvidt lovutkastet skal omfatte andre 
undersjøiske kabelforbindelser uten direkte tilknytning til fornybar energiproduksjon til havs, og 
i hvilken grad et "multiterminalsystem" skal falle innenfor lovens virkeområde. 

I lovutkastets kapittel 7 foreslås det regler om mulig kompensasjon til fiskere for det arealbeslag 
vindparker og kabler kan innebære. Dette er en videreføring av de tilsvarende bestemmelsene i 
petroleumsloven, og Advokatforeningen har ingen innvendinger mot at dette prinsippet gjøres 
gjeldende. Lovutkastet regulerer ikke de spørsmål som kan oppstå ved kollisjoner mellom skip og 
anlegg for energiproduksjon. atersom innretninger i stor grad vil være faste vil sjølovens regler 
for sammenstøt mellom skip, herunder begrensningsreglene i sjølovens kapittel 9, ikke komme til 
anvendelse. Advokatforeningen vil anta at det kan være et praktisk behov for å vurdere hvorvidt 
regler som er gjort gjeldende for kollisjoner mellom skip også bør gjøres gjeldende i forhold til 
innretninger for energiproduksjon til havs. Det anbefales at dette utredes nærmere. 

I kapittel 8 om systemansvar gis departementet fullmakt til å oppnevne systemansvarlig, og det 
gis kompetanse til å fastsette forskrifter og vilkår vedrørende systemansvaret. Innholdet av et 
systemansvar for et offshore nett vil reise mange kompliserte spørsmål, ikke minst i forhold til det 
meget sterke koordineringsbehovet med systemansvaret på land. Advokatforeningen anbefaler at 
det legges opp til en sterk koordinering mellom utøvelsen av systemansvaret på land og i et 
offshore nett. 

Uttrykket i "lovens virkeområde" i §§ 8-1 og	kan være uklart særlig fordi "virkeområde" i § 1-2 

er definert som en kombinasjon av geografisk område og funksjonelt område. Advokatforeningen 
anbefaler at dette vurderes nærmere i sammenheng med det som er beskrevet om lovens 
virkeområde i tilluiytnirig til lovens kapittel i som nærmere beskrevet over. 

De nærmere prinsippene for finansiering av offshore nettanlegg er ikke regulert i lovutkastet. Ved 
tilkobling av offshore nettanlegg til nettet på land kan det oppstå særlige spørsmål om de 
økonomiske vilkårene, herunder spørsmål om tilkoblingsplikt for eier av nettanlegg på land for 
kabler og for kostnadene ved eventuelle nettforsterkninger. Spørsmål om anleggsbidrag og 
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tariffering kan også oppstå mellom eiere av offshore nettanlegg og eiere av offshore 
kraflproduksjonsanlegg. Det kan også oppstå uklarheter med hensyn til hvilke skatte- og 
avgiftsregime som gjelder for ulike deler av virksomheten i et "multiterminalsystem". 
Advokatforeningen anbefaler at disse spørsmålene utredes og at det legges til rette for en klar og 
hensiktsmessig regulering av de økonomiske spørsmålene. 

Vennlig hilsen 

Berit Reiss-Andersen	 Merete Smith 
leder	 generalsekretær 

DEN NORSKE ADVOKATFORENING	 3


	Page 1
	Page 2
	Page 3

