
Distriktsenergi, Dronning Eufemiasgt. 16, 0191 Oslo tlf.: 911 87 713 epost.: post@distriktsenergi.no 

   

   
Olje -og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep  
0033 Oslo 
 
Sendt pr epost til postmottak@oed.dep.no 
 
Deres ref.  19/1802 
 
Vår ref.: Arvid Bekjorden      Vår dato: 04.12.2020  
 

 

Høringssvar fra Distriktsenergi til OEDs høring forslag om endringer i energiloven § 4-2 

(utenlandsforbindelser) 

Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. Med dette svaret 

følger våre innspill til det utsendte høringsdokumentet. 

Kort sammendrag: 

Distriktsenergi mener det er viktig for Norge å ha tilstrekkelig med kapasitet for utveksling av 

kraft via utenlandsforbindelser og at dagens og nye forbindelser fortsatt eies og drives av 

Statnett slik at nøytraliteten iveratas. 

Distriktsenergi støtter derfor høringsforslaget fra OED som innebærer at konsesjon for å eie 

eller drive utenlandsforbindelser i fremtiden bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) 

eller foretak der denne har bestemmende innflytelse. 

Bakgrunnen for høringen 

Utgangspunktet etter EUs tredje energimarkedspakke (som ble vedtatt i 2018) er at 

utenlandsforbindelser skal eies og drives av den som er operatør for transmisjonssystemet. 

Den som eier et transmisjonsnett skal som hovedregel være eiermessig atskilt fra produksjon 

og omsetning av elektrisitet. 

Den konsesjonspliktige virksomheten etter energiloven § 4-2 omfatter eierskap til eller drift 

av fysisk kraftutveksling mellom Norge og utlandet. Etter dagens regelverk kan også andre 

enn Statnett få slik konsesjon. Departementet foreslår at konsesjon etter § 4-2 bare kan gis til 

den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. 

Forslaget vil bringe rettstilstanden tilbake til gjeldende rett før eierskapsbegrensningene for 

utenlandsforbindelser ble opphevet ved lovendring 2. desember 2016 nr. 87. Det overordnede 

formålet med utenlandskonsesjonsordningen vil fortsatt være å legge til rette for en mest 

mulig effektiv og sikker kraftutveksling mellom Norge og utlandet, på en måte som ivaretar 

allmenne samfunnsinteresser som forsyningssikkerhet, miljø og ressursforvaltning. 
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Per i dag eies alle utenlandsforbindelser på transmisjonsnivå av Statnett. Dette har vært en 

god løsning for Norge da flaskehalsinntektene har blitt ført tilbake til kundene via lavere 

Statnettariffer. Statnett er også en nøytral aktør som ikke har kommersielle interesser knyttet 

til kraftproduksjon eller eiermessig tilknytning til andre energiselskap. 

Distriktsenergi støtter derfor høringsforslaget fra OED som innebærer at konsesjon for å eie 

eller drive utenlandsforbindelser i fremtiden bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) 

eller foretak der denne har bestemmende innflytelse. 

 

Vennlig hilsen 
Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert 
Daglig leder 
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