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Forord
NVE beskriver i dette høringsdokumentet revidert forslag til krav til internkontroll for
miljøkrav etter energiloven i en ny § 3-7 i energilovforskriften.
NVE ber om at kommentarer til forslaget sendes innen 1.9.2018.
NVE presiserer at vi ber om kommentarer til forslaget til ny bestemmelse og ikke til
øvrige bestemmelser i energilovforskriften eller tilgrensende regelverk som ikke er berørt
av endringene.
Innspill skal fortrinnsvis sendes elektronisk: nve@nve.no
Innspill kan også sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091
Majorstua, 0301 OSLO.
Svaret merkes med referansenummer 201202921-46.
Etter høringsfristens utløp vil de innkomne høringsuttalelser vurderes og på bakgrunn av
disse vil OED vedta endringer i energilovforskriften. Det tas sikte på at endringene trer i
kraft 1.1.2019.

Oslo, 8.6.2018

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør
Øyvind Leirset
seksjonssjef
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Sammendrag
NVE foreslår i dette høringsnotatet endringer i energilovforskriften. Forslaget innebærer
at det innføres en ny bestemmelse om krav til internkontroll for krav til miljø og landskap
etter energiloven ved en ny § 3-7 i energilovforskriften og en endring i § 9-7 om
overtredelsesgebyr.
Forslaget vil omfatte anlegg for både produksjon, omforming, overføring og fordeling av
elektrisk energi. NVE mener forslaget vil bidra til bedre oppfølging av miljøkrav etter
energiloven kapittel 3 fra konsesjonærene og effektivisere tilsynet.
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1 Bakgrunn
Et forslag om forskrift om internkontroll etter energiloven (IK-energi) ble sendt på høring
18.12.2012. Forslaget omfattet krav til et internkontrollsystem for å sikre at krav fastsatt i
eller i medhold av energiloven kapittel 3 og 5 blir oppfylt. Forslaget omfattet både krav til
driftssikkerhet og krav til miljø og landskap for elektriske anlegg og for
fjernvarmeanlegg.
Etter at forslaget om IK-energi ble sendt på høring er det vedtatt endringer i
energilovforskriften (FOR-1990-12-07-959 forskrift om produksjon, omforming,
overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)).
Endringene i energilovforskriften § 3-5 om plikter ved konsesjon for elektriske anlegg fra
2013 og § 3-6 om tilgang på personell fra 2015, medfører etter NVEs syn at det ikke
lenger er behov for en egen forskrift om internkontroll på energilovens område.
I energimeldingen ble det varslet om oppheving av krav om konsesjon for fjernvarme
etter energiloven. Det er derfor ikke lenger like stort behov for krav til internkontroll for
fjernvarmeanlegg. I det reviderte forslaget foreslår vi at kravet til internkontroll ikke skal
omfatte krav etter energiloven kapittel 5. Dersom de varslede endringene i
fjernvarmereguleringen ikke blir vedtatt, vil vi vurdere behovet for internkontroll for
fjernvarmeanlegg på nytt.
Det er for tiden stor aktivitet med utbygging av energianlegg. Dette gjelder både
kraftledninger og vindkraftanlegg. Erfaringer fra tilsyn tilsier behov for å sikre at
konsesjonærer har IK-system for å sikre at krav fastsatt i eller med hjemmel i energiloven
etterleves. Disse forholdene medfører at det fortsatt er behov for bestemmelser som
pålegger krav til internkontroll for krav til miljø og landskap for anlegg for produksjon,
omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi med konsesjon etter energiloven
kapittel 3.

2 Om høringen i 2012
Det kom inn 23 høringsuttalelser da forslaget til IK-energi var på høring i 2012. Det var
10 høringsuttalelser som ikke hadde noen kommentarer.
Høringsinnspillene gikk for det første på forholdet mellom forslaget til IK-energi og
annet regelverk. For det annet gikk høringsinnspillene på merknader til de enkelte
bestemmelsene. Dette gjaldt først og fremst til § 5 som beskrev innholdet i
internkontrollen.
Høringsinnspillene fra 2012 kommenteres nærmere i pkt. 3 nedenfor, men bare i den grad
det har betydning for forslaget som nå fremmes.
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3 Forholdet til andre
bestemmelser om internkontroll
3.1 IK-vassdrag
OED har gitt bestemmelser om internkontroll i forskrift om internkontroll etter
vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058, IK-vassdrag). Nordkraft og
Lovavdelingen mente i høringsrunden at IK-energi og IK-vassdrag burde slås sammen til
én forskrift.
Internkontroll for vassdragsanlegg mv og internkontroll for elektriske anlegg vil innebære
oppfølging av krav etter forskjellig regelverk og ulike typer anlegg. På vassdragsrettens
område har konsesjonene ofte hatt mer detaljerte vilkår enn etter energiloven, og da
spesielt for vindkraftkonsesjonene. Grunnen til at NVE foreslo en egen forskrift om
internkontroll etter energiloven fremfor å ta disse bestemmelsene inn i IK-vassdrag, var
blant annet forskjellene mellom kravene i regelverket på vassdragsområdet og på
energiområdet. NVE mener at forskjellene i kravene som stilles i konsesjonene til
vassdragsanlegg og til energianlegg er hovedårsaken til at det bør utformes egne krav til
internkontroll for energianlegg og ikke inkorporere disse i IK-vassdrag.

3.2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Mange virksomheter er i dag underlagt krav om internkontroll etter forskrift om
systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (FOR-1996-12-06-1127,
internkontrollforskriften). DSB anførte i høringsrunden at innføring av IK-energi vil gi
dobbeltbehandling slik det er definert i NVE og DSBs overlappsprosjekt. DSB mente at
NVE bør vurdere om DSBs regelverk på området er tilstrekkelig regulering av
internkontroll for energianlegg.
Det forslag til internkontroll som fremmes nå, går på miljøkrav og omfatter ikke lenger
internkontroll for noen typer sikkerhetskrav til elektriske anlegg. Grunnlaget for innspillet
fra DSB er derfor ikke lenger til stede. Krav som er stilt ut fra hensynet til elsikkerhet vil
uansett ikke dekke krav til miljø og landskap.
Grunnen til at NVE foreslo egne bestemmelser om internkontroll for energianlegg, var at
det etter NVEs syn var et selvstendig behov for å ha krav om internkontroll etter
energiloven uavhengig av den generelle internkontrollforskriften. Selv om bestemmelser
om internkontroll etter både internkontrollforskriften og energiloven vil kunne gjelde for
elektriske anlegg, er kravene etter den generelle internkontrollforskriften og kravene etter
energiloven ulike og har ulike målsetninger. Internkontrollforskriften vurderes derfor ikke
å gi en fullgod regulering av internkontroll for elektriske anlegg. NVE mener derfor det er
behov for egne bestemmelser om internkontroll i energilovgivningen.
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3.3 Heller utvide eksisterende bestemmelser om
internkontroll enn en egen forskrift
Som det ble påpekt i høringsrunden da IK-energi var på høring, er konsesjonærer etter
energiloven underlagt krav om internkontroll i flere ulike forskrifter. Energi Norge,
Statnett, Hafslund, SFE, Agder Energi Nett og Lovavdelingen påpekte at det er flere
forskrifter som overlapper hverandre eller ligger nær hverandre i innhold og virkeområde.
Disse høringsinstansene mente at NVE burde utvide virkeområdet for eksisterende
forskrifter i stedet for å vedta en egen forskrift.
NVE følger i realiteten opp dette innspillet når vi ikke går videre med forslaget om en
egen forskrift om internkontroll etter energiloven, men i stedet foreslår et tillegg i
energilovforskriften. Bakgrunnen for dette er forklart i pkt. 1 ovenfor.

3.4 På hvilke områder er det behov for krav til
internkontroll etter energiloven?
De eksisterende bestemmelsene om internkontroll etter energiloven gjelder ulike forhold.
-

Energilovforskriften § 3-5 a) presiserer konsesjonærens plikt til å holde anlegget i
tilfredsstillende driftssikker stand. Bestemmelsen stiller krav om planer for
systematisk vedlikehold og modernisering, rutiner for kontroll for å fastslå
anleggenes tilstand, gjennomføring av vedlikehold og modernisering, samt krav
om dokumentasjon av dette.

-

Energilovforskriften § 3-6 ble vedtatt i forbindelse med opphevelsen av
kompetanseforskriften. Denne bestemmelsen omfatter tilgang og oversikt over
personell med spesifisert kompetanse. Bestemmelsen har også krav til
dokumentasjon med preg av internkontroll som omfatter krav til at virksomheten
skal ha tilgang på og oversikt over nødvendig kompetanse når det gjelder til miljø
og landskap.

-

Beredskapsforskriften (FOR-2012-12-07-1157) har egne krav om internkontroll
knyttet til oppfyllelse av kravene i denne forskriften. Disse kravene gjelder krav
om forebyggende sikkerhet og beredskap for ekstraordinære situasjoner.

På disse områdene er det etter NVEs syn ikke behov for å vedta nye krav til internkontroll
etter energiloven.
Følgende forhold har i dag ikke noen krav om internkontroll eller annet
dokumentasjonskrav:
1) Miljø og landskap
Krav knyttet til miljø og landskap omfatter for det første den generelle plikten for
konsesjonæren etter energilovforskriften § 3-5 b til å sørge for at allmennheten
påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper, i den grad det kan skje uten
urimelige kostnader og ulemper for konsesjonæren. For det annet omfatter det krav
som angår miljø og landskap som er gitt som vilkår i den enkelte konsesjon eller
vedtak om godkjenning om detaljplan.
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For å følge opp disse kravene er det nødvendig å sikre at det utarbeides
internkontrollsystem for miljø og landskap for det enkelte anlegg. BKK, Tafjord og
SFE har i høringsrunden anført at forslaget til IK-energi heller burde rette seg mot
virksomheten som har fått konsesjon enn mot de enkelte anleggene. Disse
høringsinstansene har anført at dette vil gjøre internkontrollbestemmelsen mer
uavhengig i forhold til hvilke anlegg den skal gjelde for og at man bør konsentrere
seg om systemkrav. Det ble spesielt vist til at det i så fall ikke ville være behov for
ytterligere tekniske krav til bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg.
I dag må NVE med utgangspunkt i de enkelte konsesjonene føre tilsyn med hvert
enkelt anlegg og kan ikke føre tilsyn med internkontrollen på et overordnet nivå hos
konsesjonær. Dette gjelder både i anleggsfasen og driftsfasen. NVE er altså enig i at
kravet til internkontroll må gjelde på virksomhetsnivå. For å sikre at miljøkrav
overholdes ved bygging og drift av det enkelte anlegg er det likevel nødvendig for
NVE å kunne kontrollere forholdene ved det enkelte anlegg. Dette gjelder særlig for
de miljøkrav som er satt i konsesjon, vedtak om godkjenning av detaljplan og miljøtransport- og anleggsplan (MTA) for det spesifikke anlegget. Det er den
virksomheten som er konsesjonær som må dokumentere at kravene i konsesjonen er
fulgt for det enkelte anlegget.
Krav om internkontroll for miljøkrav kan bidra til en bedre oppfølging av endrede
miljøforhold. I mange tilfeller vil det kunne gå noe tid fra konsesjon er gitt til
anlegget bygges. I denne tiden kan det skje endringer i kunnskapen om
miljøforholdene. Også i driftsfasen kan det skje endringer i miljøforholdene som ikke
var forventet på konsesjonstidspunktet. Dette gjelder for eksempel ny hekkelokalitet
for arter som krever at det tas spesielt hensyn. Det gjelder også der selve vurderingen
av miljøforhold endrer seg. For eksempel endringer i hvilke arter som er
sårbare/sjeldne og rødlistet. Krav til internkontroll vil ikke forandre de fastsatte
kravene, men vil medføre at oppfølgingen av konsesjonsvilkår fra konsesjonæren i
større grad tilpasses de faktisk miljøforholdene og utviklingen lokalt.
2) Oversikt over vedtak og regelverk
Det foreligger ikke noe eksplisitt krav i andre forskrifter eller vedtak om at
konsesjonæren skal ha oversikt over gjeldende konsesjoner og regelverk.
Det er en grunnleggende forutsetning for konsesjonærens etterlevelse av miljøkrav at
vedkommende har kjennskap til de krav som er stilt til anlegget i anleggsfasen og
driftsfasen.
De to forholdene som er beskrevet ovenfor, var omfattet av forslaget til IK-energi. Det er
fortsatt behov for krav om interkontroll etter energiloven for disse miljøkravene.
For disse miljøkravene etter energiloven kapittel 3 foreslår NVE en ny bestemmelse om
internkontroll. Dette dekkes ikke av de eksisterende bestemmelser om internkontroll etter
energiloven. Etter NVEs vurdering passer det også dårlig med den øvrige systematikken
etter energiloven å ta en slik bestemmelse inn i én av de eksisterende bestemmelsene.
Bestemmelser om internkontroll er plassert der de innholdsmessige kravene står.
NVE fremmer derfor forslag til en egen bestemmelse om internkontroll for miljøkrav for
å dekke de kravene som faller utenfor de eksisterende bestemmelsene om internkontroll
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etter energiloven. Forslaget til IK-energi var mer detaljert enn de bestemmelsene som i
dag finnes om internkontroll på energilovens område. Vi foreslår derfor at bestemmelsen
i ny § 3-7 utformes på tilsvarende måte.

4 Forslaget om internkontroll for
miljøkrav
4.1 Formålet
Formålet med krav til internkontroll for krav til miljø og landskap for anlegg med
konsesjon etter energiloven er å ivareta krav til miljø og landskap. Krav om internkontroll
skal fremme kontinuerlig forbedringsarbeid hos konsesjonærene. Et slikt krav vil også
bidra til å forenkle og effektivisere tilsynet.

4.2 En egen bestemmelse i ny § 3-7
Det foreslås en egen bestemmelse som pålegger krav til internkontroll for krav til miljø
og landskap for virksomheter med anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3.
Dette blir foreslått tatt inn i energilovforskriften som en ny § 3-7. En egen paragraf om
internkontroll vil være med på å løfte frem og synliggjøre plikten til å følge opp
miljøvilkår gjennom anleggenes levetid.

4.2.1 Første ledd: Internkontroll for krav til miljø og landskap
Med internkontroll forstås interne systemer og rutiner som sikrer at anlegg og tiltak som
omfattes av konsesjonen oppfyller krav som er fastsatt i eller i medhold av energiloven
kapittel 3.
Bestemmelsen vil omfatte de krav til miljø og landskap etter energiloven kapittel 3,
energilovforskriften kapittel 3 og den enkelte konsesjon og detaljplan. Dette omtales i
forslaget som miljøkrav.
Som en del av plikten til internkontroll, inngår at konsesjonæren må ha oversikt over
gjeldende konsesjoner og regelverk. At konsesjonæren har kjennskap til de krav som etter
energiloven kapittel 3 er stilt til anlegget i anleggsfasen og driftsfasen, er forutsetning for
konsesjonærens etterlevelse av miljøkrav.
Kravet til internkontroll vil omfatte virksomheter med anlegg med konsesjoner etter
energiloven kapittel 3. Det omfatter elektriske anlegg slik disse er definert i energiloven §
1-3. Fjernvarmeanlegg og krav etter energiloven kapittel 5 omfattes ikke.
Ettersom krav til miljø og landskap ofte fastsettes i konsesjoner eller godkjenning av
detaljplaner og MTA som gjelder for det enkelte anlegg, stilles det krav til at
konsesjonæren skal kunne identifisere de enkelte elementer som inngår i internkontrollen
for det enkelte anlegg.
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4.2.2 Annet ledd: Tilpasning
Konsesjonæren skal tilpasse internkontrollen til den virksomheten som faktisk utøves.
Internkontrollen trenger ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for å
etterleve miljøkrav etter energiloven kapittel 3. Tilpasningen skal skje når det gjelder
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Bestemmelsen skal bidra til bevisstgjøring om hvilke tiltak som konkret må gjøres for å
oppfylle de fastsatte miljøkravene. For eksempel må virksomheten ta stilling til hvordan
krav om rydding av traseer for luftledninger, vegetasjonsetablering, tiltak for å hindre
støy i driftsfasen, terrengtilpasninger, ivaretakelse av naturområder og arter med spesiell
forvaltningsinteresse osv. skal oppfylles.
Konsesjonæren skal også tilpasse internkontrollen slik at endringer i miljøforhold fanges
opp. Dette innebærer at oppfølging av konsesjonsvilkår fra konsesjonæren i større grad
tilpasses de faktisk miljøforholdene. Dette vil særlig ha betydning for anlegg som skal
være i drift over lang tid.

4.2.3 Tredje ledd: Krav til innholdet i internkontrollen
I tredje ledd er det angitt en liste for krav til innholdet av internkontrollen. Listen er ikke
uttømmende. Internkontrollen skal tilpasses virksomheten jf. annet ledd. Kravene
beskrevet i tredje ledd angir hva internkontrollen som et minimum skal inneholde.
Internkontrollen skal minimum inneholde følgende elementer:
Oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anleggene og kart over alle anlegg,
tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anlegget. Dette er for å at det skal
være oversiktlig for de som har ansvaret for bygging og drift å ha kontroll på hvilke krav
som stilles og hva anlegget omfatter.
Dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar med krav
om miljø og landskap (fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3). Hensikten med
formuleringen er å bevisstgjøre den ansvarlige på hva denne konkret må gjøre for å
oppfylle krav og vilkår som er satt for det aktuelle anlegget i konsesjoner og
godkjenninger av planer.
En kartlegging av risikoforhold med hensyn til miljø og landskap og på denne bakgrunn
vurdere risiko, utarbeide planer og gjennomføre tiltak samt rutiner for å forebygge,
avdekke og rette opp avvik. Dette er viktig elementer i internkontrollen for å minimere
eventuelle risikoer.
Dokumentasjon. Det er viktig at all internkontroll og oppfølgning av krav dokumenteres.
Dette gjør at det er enklere for de ansvarlige å ha oversikt og dermed økt sikkerhet, samt
at det gjør tilsyn og oppfølging av fastsatte krav enklere.
NVE ser det ikke nødvendig å stille krav til kompetansen til personellet. Dette er for
nettselskaper ivaretatt etter dagens § 3-6 første ledd og for produksjonsselskaper etter
dagens § 3-6 annet ledd. Kompetansen som kreves etter § 3-6, inkluderer krav til
kompetanse om internkontroll og om ivaretakelse av miljø og landskap både under
bygging og drift.
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4.2.4 Fjerde ledd: Dokumentasjon
Det er stilt krav til at konsesjonæren skal dokumentere internkontrollen skriftlig. Dette er
både nødvendig som grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid og som grunnlag for
tilsyn. Det stilles strengere krav til dokumentasjon jo større virksomheten er.
Dokumentasjonskravet avhenger også av hva slags virksomhet det er snakk om og hvilke
risikofaktorer som er knyttet til denne med hensyn til etterlevelse av miljøkrav.
Dokumentasjon på oppfyllelse av krav i eller i medhold av energiloven, for eksempel
instrukser, tillatelser, godkjenninger og sertifikater, skal inngå i internkontrollen.

4.3 Endring i § 9-7
Det vurderes som viktig å kunne følge opp eventuelle brudd på kravene om å ivareta
miljø og landskap, og mener derfor at det må være adgang til å ilegge overtredelsesgebyr
ved brudd på bestemmelsen i § 3-7.
NVE foreslår derfor at § 3-7 blir inntatt i angivelsen av hvilke bestemmelser det kan gis
overtredelsesgebyr for etter § 9-7.

5 Økonomiske og administrative
konsekvenser
5.1 Konsekvenser for virksomhetene
I høringsnotatet for IK-energi som ble sendt på høring i desember 2012, antok NVE at
kostnadene for virksomhetene ved å følge opp forskriftsforslaget, ville være moderate,
kun noen dagsverk for hver virksomhet.
Ettersom forslaget som nå sendes på høring er mindre omfattende, antar NVE at
konsekvensene for virksomhetene av dette forslaget vil være enda mindre.
I vurderingen av konsekvensene av forslaget til IK-energi pekte NVE på at det i hovedsak
ble stilt krav om å anvende dokumenter, prosedyrebeskrivelser og annet materiale som
allerede foreligger. NVE påpekte også at konsesjonærene allerede er omfattet av krav om
internkontroll i henhold til den generelle HMS-forskriften og mange vil også være
omfattet av beredskapsforskriftens krav til internkontroll, samt IK-vassdrag. NVE la
derfor til grunn av oppfølgingen av kravene til energianlegg etter energilovgivningen, kan
inkorporeres i internkontrollsystem som er etablert for å oppfylle annet regelverk. Denne
vurderingen gjelder fortsatt.

5.2 Konsekvenser for myndighetene
Det vil forenkle NVEs tilsynsvirksomhet og gi grunnlag for en systematisk oppfølging
gjennom tilsyn at NVE nå vil kunne vise til en bestemmelse om internkontroll for
miljøvilkår i energilovgivningen for å få fremlagt dokumentasjon på at kravene til
elektriske anlegg som er gitt i eller i medhold av energiloven kapittel 3 er oppfylt.
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6 Forslag til forskriftstekst
Forskrift om endring i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)
Fastsatt av Olje- og energidepartementet [dato] med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr.
50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energiloven) § 10-6.
I.
I forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning,
fordeling og bruk av energi m.m. gjøres følgende endringer:
Ny § 3-7. Internkontroll for krav til miljø og landskap
Konsesjonæren må sørge for at det innføres og praktiseres internkontroll for ivaretakelse
av krav til miljø og landskap som er fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3.
Dersom internkontrollsystemet for et anlegg inngår i et større internkontrollsystem, skal
det enkelte anlegget kunne identifiseres.
Konsesjonæren skal tilpasse internkontrollen til virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve de krav som er
omfattet av første ledd.
Internkontrollsystemet skal minimum inneholde;
a) oversikt over relevante lover, forskrifter og vedtak for anleggene
b) kart, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon for anlegget
c) dokumentasjon og konkretisering av at anleggene bygges og drives i samsvar
med krav om miljø og landskap fastsatt i eller i medhold av energiloven kapittel 3
d) kartlegging og vurdering av risikoforhold med utarbeiding av tilhørende planer
for risikoreduserende tiltak
e) rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik
Konsesjonæren skal skriftlig dokumentere internkontrollen i den form og det omfang som
er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Endring i § 9-7. Overtredelsesgebyr
Ved overtredelse av bestemmelsene i § 3-5, § 3-7, § 4-2 annet ledd, § 4-4 bokstav a, § 4-4
bokstav d første ledd første punktum, § 4-4 bokstav e første punktum, § 4-8, § 5-1 første
ledd, § 5-3 og § 7-1 tredje ledd kan det ilegges overtredelsesgebyr, jf. energiloven § 10-7.

II.
Endringen trer i kraft 1.1.2019.
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