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Høringssvar - forslag til endringer i energilovsforskriften og i forskrifter 
fastsatt av NVE i medhold av energilovsforskriften 
Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 15. januar 2010 og tilhørende 
høringsnotat vedrørende forslag til endringer av forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om 
produksjon, omforming, overføring, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovsforskriften) og 
endringer i forskrift fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i medhold av 
energilovsforskriften. Lyse Elnett ønsker å gi noen kommentarer til høringsforslaget. I tillegg tiltrer 
vi Energi Norges høringsuttalelse. 

Tilknytningsplikt for produksjon 
I § 3-4 i energilovsforskriften omtales tilknytningsplikten for produksjon, og Lyse Elnett er generelt 
positive til denne. For å sikre at det er de samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektene som blir 
realisert er det viktig at nettselskapene kan søke om unntak fra tilknytningsplikten. 

I høringsbrevet står det følgende: "Fjerde ledd gir NVE hjemmel til å gi fritak etter søknad, basert 
på en vurdering av om prosjektet er samfunnsmessig rasjonelt eller ikke. Med samfunnsmessig 
rasjonelt legger man til grunn at både de kostnads- og nytteelementer som kan verdsettes i kroner, 
og de elementer som i dag ikke kan verdsettes på en allment akseptert måte, skal vurderes". 
Videre kan man lese i forslaget til ny § 3-4 fjerde ledd at "Søknaden skal inneholde en beskrivelse 
av de(n) konkrete nettforsterkningen(e)". 

Vi tolker det slik at det er NVE som skal gjøre den fullstendige analysen av om et prosjekt er 
samfunnsmessig rasjonelt eller ikke, og at dette ikke skal gjøres i det enkelte nettselskaps søknad 
om unntak. Søknaden om unntak skal inneholde en beskrivelse av hvilke nettforsterkninger 
tilknytningen av produksjon medfører og en orientering om hvorfor vi mener dette ikke er 
samfunnsmessig rasjonelt. 

Vi mener det fortsatt er noe uklart hva en søknad om unntak skal og ikke skal inneholde. For å 
sikre effektive prosesser i forbindelse med søknader om unntak fra tilknytningsplikten, og NVEs 
videre behandling av disse, mener Lyse Elnett det er behov for å utvikle mer konkrete 
retningslinjer. 
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