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Høringssvar fra Distriktsenergi til OEDs høring til endringer i vannressursloven, 

vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative 

reaksjoner og sanksjoner) 

 

Distriktsenergi representerer 65 lokale energiverk i Norge. 

Bakgrunnen for høringen 

Bakgrunnen for forslaget er de nye bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel IX til XI om 

administrative sanksjoner mv. som ble vedtatt i 2016, jf. Prop. 62 L (2015-2016) med 

anbefalinger og føringer for hvordan slike bestemmelser bør utformes. Departementet har 

med dette som utgangspunkt foretatt en gjennomgang av bestemmelsene om sanksjoner og 

reaksjoner i de nevnte lovene.   

I tråd med anbefalingene i Prop. 62 L (2015-2016) har Olje- og energidepartementet vurdert 

og funnet behov for å innføre reaksjonsbestemmelsen administrativ inndragning av ulovlig 

utbytte ved overtredelser av vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven og 

havenergilova.  

OED foreslår klargjørende endringer i de gjeldende bestemmelsene i 

vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova om tilbakekall 

av offentlig tillatelser.  

Departementet foreslår flere mindre endringer knyttet reaksjonene overtredelsesgebyr, 

straff og tvangsmulkt. OED mener dette vil føre til en mer effektiv håndhevelse på energi- og 

vassdragsområdet. Det vil bidra til at de verdier regelverket skal beskytte blir bedre ivaretatt. 

For næringsaktører vil økt etterlevelse også ha en positiv effekt ved at det reageres overfor 

konkurrerende virksomheter som bryter regelverket.   

Distriktsenergis kommentarer 

Olje- og energidepartementet («OED») har i sitt høringsnotat foreslått nye og endrede 

administrative sanksjoner på energi- og vassdragsområdet. Distriktsenergi er positiv til flere 

av forslagene som fremsettes. Forslagene om regulering av et øvre tak for 

overtredelsesgebyr og forslaget om en ytterligere klargjøring av hvilke overtredelser som 
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skal kunne medføre straff og administrative sanksjoner, er tiltak som vil bidra til å styrke 

aktørenes rettssikkerhet.  

Distriktsenergi vil bemerke at det synes å være et gjennomgående trekk ved OED sitt 

høringsforslag at sanksjonsmidlene foreslås skjerpet eller utvidet, samtidig som det foreslås 

å lette på kravet til utvist skyld for å kunne sanksjonere regelstridig adferd. Dette gjelder 

særlig for overtredelser foretatt av foretak, hvor det foreslås at overtredelsesgebyr skal 

kunne ilegges på objektivt grunnlag uten at det stilles krav til uaktsom eller forsettlig 

opptreden. De foreslåtte lovendringene legger med andre ord samlet sett opp til en utvikling 

i retning av strengere reaksjoner, og hvor det i tillegg skal være en lavere terskel for å kunne 

sanksjonere. 

Distriktsenergi er kritisk til en slik utvikling. Etter Distriktsebnergis mening er en slik 

innskjerping av reaksjonsapparatet og reaksjonsadgangen betenkelig fra et 

rettssikkerhetsperspektiv, og innskjerpingen synes i liten grad begrunnet med et reelt behov 

for sterkere virkemidler på energi- og vassdragsområdet. Distriktsenergi mener det derfor er 

meget viktig å beholde den subjektive vurdringen. 

 
Vennlig hilsen 
Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert 
Daglig leder 
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