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tirdzniecību, sadali un lietošanu, utt. (Enerģētikas likums)
1. nodaļa. Vispārējie noteikumi
1.1.

pants. (Sfēra)
Šis Likums attiecas uz enerģijas ģenerāciju, konversiju, transmisiju,

tirdzniecību, sadali un lietošanu.
Šis Likums netiek piemērots Norvēģijas teritoriālajos ūdeņos.
Šis Likums netiek piemērots, lai iegūtu ūdenskritumu īpašumtiesības vai
lietošanas tiesības, kā arī ūdensteču regulēšanai un paplašināšanai. Šis Likums netiek
piemērots iekārtām, kuras tikai ģenerē un pārvada termisko enerģiju savām
rūpnieciskām aktivitātēm.
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Ministrija norāda, cik lielai jaudai vai arī cik daudziem reģionālās
centrālapkures iekārtas klientiem ir jābūt, lai piemērotu šo Likumu. Iekārtas, kuras ir
atbrīvotas no saistībām attiecībā uz Likumu var tikt pēc rīkojuma savienotas ar citām
iekārtām atbilstoši 5. panta 3. punkta nosacījumiem.
Karalis var pieņemt lēmumu par atsevišķu Likuma daļu piemērošanu
Svalbard.
1.2.

pants. (Mērķis)
Likums nodrošina, ka enerģijas ģenerācija, konversija, transmisija,

tirdzniecība, sadale un lietošana tiek vadītas tā, lai efektīvi aizstāvētu sabiedrības
intereses, ietverot visas sabiedriskās un personiskās intereses, kuras var tikt skartas.
1.3.

pants. (Definīcijas)
Šajā Likumā elektroinstalācija ir definēta kā vispārējs apzīmējums

elektroiekārtai un ar to saistītajām celtnēm, kas attiecas uz elektroenerģijas ģenerāciju,
konversiju, transmisiju, tirdzniecību, sadali un lietošanu.
Šajā Likumā reģionālā centrālapkures iekārta ir definēta kā apzīmējums
tehniskajam aprīkojumam un saistītajām celtnēm, kas attiecas uz karstā ūdens
vai cita siltumnesēja ģenerāciju, transmisiju, tirdzniecību un sadali ārējiem
patērētājiem.
1.4.

pants. (Valstij piederošas instalācijas)
Likuma 2-2, 2. un 3. punkta, 3-2, 3-3, 3-5, 7-2 un 7-3 pantu noteikumus
nepiemēro valstij piederošajai instalācijai.

2. nodaļa. Administratīvās procedūras
2-1. pants (Pieteikums)
Saskaņā ar šo Likumu pieteikums ir jāiesniedz licencēšanas pārvaldei.
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Attiecībā uz pieteikumiem, kuri ir saskaņā ar 1985. gada 14. jūnija Plānošanas
un būvniecības Likuma Nr. 77 8. (a) nodaļu, kopā ar pieteikumu jāiesniedz ietekmes
uz vidi novērtējums.
Pieteikums sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu, vai licence ir
izsniedzama un kādi notikumi precizējami. Ministrija var noteikt, kāda informācija
vai izpētes materiāli ir jāiesniedz.
Vienlaicīgi ar pieteikumu par elektrostacijas attīstību saskaņā ar ūdens resursu
likumdošanu parasti ir jāiesniedz pieteikums par būvniecības un uzstādīšanas darbiem
attiecībā uz elektroenerģijas ģenerāciju, konversiju un transmisiju.
Pieteikumi, kuri atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām, tiek iesniegti
atsauksmes saņemšanai Norvēģijas ūdens resursu un enerģijas direktorātā un
attiecīgajās municipalitātēs vai citā šī reģiona attiecīgajā vietā. Iesniedzot pieteikumu
atsauksmes saņemšanai, tiek nozīmēts termiņš atsauksmju iesniegšanai licencēšanas
pārvaldei. Ja tas tiek uzskatīts par pieņemamu, pieteikumus atsauksmes saņemšanai
var neiesniegt.
Laikrakstā Official Norwegian Gazette un vienā vai vairākās avīzēs, kuras šajā
reģionā visvairāk lasa, ir jāsniedz publisks paziņojums par pieteikumu, īss plānu
apraksts, informācija par vietu, kur pieteikums ir iesniegts atsauksmes saņemšanai, un
nozīmētais termiņš atsauksmju iesniegšanai. Iesniedzējs samaksā par pieteikuma
iesniegšanu atsauksmes saņemšanai un par publisko paziņojumu attiecībā uz
pieteikumu.
Publiskām organizācijas un citiem, uz kuriem šis pasākums attiecas, ir
jānosūta pieteikuma kopija atsauksmes saņemšanai. Kad pieteikums atsauksmes
saņemšanai ir nosūtīts, tiek nozīmēts termiņš, līdz kuram komentāri ir iesniedzami
licences pārvaldei. Ja tas tiek uzskatīts par pieņemamu, sabiedriskā apspriešana nav
vajadzīga.
Pieteikuma apstrāde saskaņā ar šo Likumu var tikt atlikta līdz enerģijas plāna
iesniegšanai saskaņā ar 5B-1 pantu.
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2-2. pants. (lēmumi)
Lēmumus saskaņā ar šo Likumu pieņem Ministrija.
Licence saskaņā ar 3., 4. un 5. nodaļu tiek izdota uz ierobežotu 30 ilgu laika
posmu no Līguma izdošanas datuma.
Licence tiek izdota noteiktai personai, uzņēmumam, kooperatīvam,
pašvaldībai vai apgabalam.

3. nodaļa. Elektriskās instalācijas
3-1. pants (Licences instalācijai)
Instalācijas augsta sprieguma elektroenerģijas ražošanai, konversijai,
transmisijai un sadalei nevar tikt būvētas vai darbinātas bez licences. Tas pats attiecas
uz esošo instalāciju pārbūvi un paplašināšanu.
Ministrija nosaka, cik augstam spriegumam ir jābūt attiecībā uz elektrisko
instalāciju, lai tas būtu piemērojams šim noteikumam.
3-2. pants (Vietējās licences)
Noteiktā reģiona ietvaros licence var tikt piešķirta instalāciju uzstādīšanai un
izmantošanai, kuras paredzētas elektroenerģijas sadalei, spriegumam atbilstot
Ministrijas norādītajam līmenim.
3-3. pants (Obligātā izsniegšana)
Puse, kurai ir piešķirta vietējā licence saskaņā ar 3-2. pantu, nodrošina
elektroenerģijas apgādi klientiem ģeogrāfiskajā apgabalā, attiecībā uz kuru licence ir
piemērojama.
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Ministrija var piešķirt atbrīvojumu no obligātās licences izsniegšanas, ja ir
īpašs garantijas pamats.
3-3. pants (Nosacījumi)
Attiecībā uz licencēm saskaņā ar 3-1. un 3-2. pantu Ministrija var izdot
papildus noteikumus un precizēt nosacījumus:
1. ņemot vērā pieprasījumu pēc elektroenerģijas un racionālas enerģijas avotu
izmantošanas;
2. attiecībā uz elektroinstalācijas instalācijas uzsākšanu, būvniecību, projektu,
nodošanu ekspluatācijā, uzturēšanu, izmantošanu un apturēšanu;
3. attiecībā uz atsevišķās elektrostacijas izmantošanu;
4. lai novērstu bojājumus attiecībā uz dabisko vidi un kultūras mantojumu;
5. attiecībā uz licences īpašnieka darba organizāciju un kompetenci, tās puses
kompetenci, kurai ir uzticēti ar ekspluatāciju saistītie darbi, kā arī
noteikumiem, kas nosaka izmantošanas līgumdarbu piesaistīšanu.
Saistībā ar individuālo licenci Ministrija var noteikt papildus noteikumus, ja to
uzskata par nepieciešamu attiecībā uz sabiedrības un privātām interesēm.

3-5. pants (Elektroinstalāciju ekspropriācija)
Ministrija var pieņemt lēmumus par instalācijas augsta sprieguma
elektroenerģijas ražošanai, konversijai, transmisijai un sadalei ekspropriāciju.
Ekspropriācija vispirms var notikt izbeidzoties periodam, par kuru licence ir
piešķirta, un ir veicama par labu citiem elektroenerģijas pakalpojumiem vai valsts
interešu labā.
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4. nodaļa. Elektroenerģijas tirdzniecība

4-1. pants (Tirdzniecības licence)
Vienīgi Valsts var iesaistīties tirdzniecībā ar elektroenerģija bez licences. Ja
rodas šaubas, Ministrija pieņem lēmumu par licences nepieciešamību.
Attiecībā uz licencēm saskaņā ar 1. punktu Ministrija var izdot papildus
noteikumus un norādīt nosacījumus attiecībā uz:
1. licences īpašnieka iekšējo organizāciju un grāmatvedību;
2. tirgus pieejamību visiem klientiem, kuri vēlas izmantot energosistēmas
pakalpojumus, kas piedāvā nediskriminējošus un objektīvus uzskaites tarifus
un noteikumus.
3. energosistēmas īpašnieka darbības objektivitāti;
4. tarifu specifikāciju un aprēķināšanu un ienākumu no energosistēmas
pakalpojumiem;
5. informāciju klientiem saistībā ar licences īpašnieka pārziņā esošo
energosistēmu;
6. citām darbībām saistībā ar kopējās infrastruktūras attīstību un izmantošanu;
7. energosistēmas un energosistēmas pakalpojumu koordinēšana.
Ministrija var noteikt papildus nosacījumus, ja to prasa valsts intereses.
Īpašos gadījumos Ministrija var piešķirt atbrīvojumu no 2. un 3. punktā
noteiktajām saistībām un nosacījumiem.
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4-2. pants (Elektroenerģijas imports un eksports)
Vienīgi Valsts var eksportēt vai importēt elektroenerģiju bez licences.
Ja to prasa sabiedrības intereses, licencē ir jābūt norādītiem nosacījumiem.
4-3. pants (Aprēķināšana, samaksa un rēķina sastādīšana)
Ministrija izstrādā noteikumus, kas nosaka mērīšanu, samaksu un rēķina
sastādīšanu.
Saskaņā ar 1. punktā norādīto likumdošanu pilnvaras koordinēt ar
elektroenerģijas tirdzniecību saistītos aprēķinus un maksājumus atbilstoši papildus
izvirzītajiem noteikumiem tiek nodotas Ministrijas nozīmētajai pusei. Iestāde, kas
atbild par samaksu, rūpējas, lai visa elektroenerģijas piegāde un patērēšana tiktu
atbilstoši nomaksāta tādā veidā, lai elektroenerģijas tirgū tiktu sasniegts līdzsvars.
Ikvienam, kuram pilnībā vai daļēji pieder energosistēma, elektroenerģijas
izstrāde vai organizēts tirgus saskaņā ar 4-5. pantu kopā ar tirdzniecības uzņēmumiem
un galalietotājiem, tiek prasīts pakļauties tās iestādes instrukcijām, kura ir atbildīga
par samaksu samaksas regulēšanas laikā , un izpildīt noteikumus attiecībā uz
mērīšanu, samaksu un rēķina sastādīšanu kā noteikts šajā Likumā. Lēmumus, kurus
pieņem par samaksu atbildīgā iestāde, šajā laikā neskar Valsts pārvaldes likuma IV-VI
nodaļā un VIII nodaļā ietvertās saistības.
4-4. pants (Enerģijas izmantošanas un enerģijas ražošanas pārstrukturizēšana)
Ministrija var pieņemt lēmumu, saskaņā ar kuru tirdzniecības licences
īpašnieks, kurš maksā par energosistēmas pakalpojumiem, pievieno cenas pielikumu
patēriņa tarifam attiecībā uz galapatēriņu energosistēmā, kas ir veicama kā iemaksa
Enerģētikas fondā.
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Fonda līdzekļi tiek izmantoti kā pasākumi, kas vērsti uz enerģijas
izmantošanas un enerģijas ražošanas pārstrukturizēšanu saskaņā ar Ministrijas
noteiktajiem likumiem.
Nenomaksātā iemaksa ir pamats soda sankciju piemērošanai. Ja iemaksa
netiek nomaksāta paredzētajā laikā, tiek piedzīti procenti saskaņā ar 1976. gada 17.
decembra Likumu par procentiem nokavēto maksājumu gadījumā.
Ministrija izdod noteikumus attiecībā uz plāna formulēšanu un īstenošanu,
ietverot cenas pielikuma apjomu, pamatojumu, iemaksas aprēķinu, maksājumus
fondā, procentus, maksājumu vākšanu, kontroli, utt.
1967. gada 10. februāra Valsts pārvaldes likuma IV, V un VI nodaļa netiek
piemērota, ja enerģijas fonda pārvaldnieks pieņem individuālu lēmumu valsts
interesēs attiecībā uz līdzekļu piešķiršanu no enerģijas fonda.
4-5. pants (Organizēts tirgus)
Vienīgi Valsts var iesaistīties tirgus organizācijā vai procesā attiecībā uz
elektroenerģijas tirdzniecību bez licences. Šaubu gadījumā Ministrija pieņem lēmumu
par licences nepieciešamību.
Ja to pieprasa sabiedrības intereses, licencē var tikt noteikti papildus
nosacījumi. Ministrija var izdot likumus, kas nosaka dalībnieku pienākumu neizpaust
informāciju.

5. nodaļa. Reģionālās centrālapkures iekārtas

5-1. pants. (Licence reģionālai centrālapkures iekārtai)
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Reģionālās centrālapkures iekārtas nevar tikt būvētas vai darbinātas bez
licences. Tas pats attiecas uz reģionālo centrālapkures iekārtu pārbūvi un
paplašināšanu.
Ministrija var noteikt jaudas lielumu vai klientu skaitu, kuriem ir pieejami
centrālapkures iekārtas pakalpojumi.
Ministrija var noteikt, ka šis noteikums nav piemērojams centrālapkures
iekārtām, kuras nodrošina siltumu valsts iestāžu ēkas, lielām tirdzniecības celtnēm,
industriālām operācijām, mājokļu kooperatīviem.
5-2. pants. (Nosacījumi)
Attiecībā uz licencēm saskaņā ar 5-1. pantu Ministrija var izdot papildus
noteikumus un norādīt nosacījumus:
1. attiecībā uz centrālapkures iekārtu uzsākšanu, būvniecību, projektu, nodošanu
ekspluatācijā, uzturēšanu, izmantošanu un apturēšanu;
2. attiecībā uz licences īpašnieka darba organizāciju un kompetenci, tās puses
kompetenci, kurai ir uzticēti ar ekspluatāciju saistītie darbi, kā arī
noteikumiem, kas nosaka izmantošanas līgumdarbu piesaistīšanu;
Saistībā ar individuālo licenci Ministrija var noteikt papildus noteikumus, ja to
uzskata par nepieciešamu attiecībā uz sabiedrības un privātām interesēm.
5-3. pants. (Obligātā savienošanās)
Ministrija var dot rīkojumu par jebkuras reģionālās centrālapkures iekārtas
pievienošanu citai reģionālai centrālapkures iekārtai, ja stacijai ir iespējams pievienot
apkures sistēmu.
5-4. pants (Obligātā piegāde)
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Licences īpašniekam ir pienākums nodrošināt klientus ar reģionālo apkuri
izmantojot savu ražotni vai arī caur vienošanos ar kādu citu piegādātāju saskaņā ar
hidroelektrostacijas plānu vai arī vienošanos ar klientiem. Ja obligātā pievienošanās
tiek pieprasīta saskaņā ar Plānošanas un būvniecības likuma 66 a pantu un ēkas nevar
tikt pievienotas reģionālai centrālapkures iekārtai kavējuma saistībā ar nokavēto
termiņu, Ministrija var dot rīkojumu licences īpašniekam garantēt pagaidu siltuma
apgādi.
Pienākums nodrošināt reģionālo apkuri tiek atcelts kara, streika, lokauta vai
pēkšņa un neparedzēta notikuma gadījumā, kas piegādi padara par neiespējamu vai
pārmērīgi apgrūtinošu. Reģionālās apkures saistību izpilde var tikt pārtraukta, ja
pastāv personas ievainošanas vai kaitējuma īpašumam draudi, kā arī remontdarbu un
tehniskās apkopes darbu gadījumā.
Licences īpašniekam ir pienākums pieņemt pagaidu mērus, lai iespējas
gadījumā un iespējami vislielākā mērā novērstu bojājumus un zaudējumus, ko izraisa
piegādes pārtraukšana.
5-5. pants. (Cenas)
Maksa par reģionālo apkuri var tikt aprēķināta, ietverot pievienošanās
maksājumu, fiksēto ikgadējo maksājumu un maksājumu par izlietoto siltumu. Maksa
par reģionālo apkuri nepārsniedz maksu par elektrisko apkuri tajā pašā apgādes
reģionā.
Attiecībā uz instalācijām, kurām ir vajadzīga licence, licencēšanas pārvaldei
tiek paziņots par cenām un citiem piegādes noteikumiem, kā arī jebkurām ar to
saistītajām izmaiņām.
Ikvienam, kuram ir dots rīkojums pievienoties reģionālajai centrālapkures
iekārtai saskaņā ar Plānošanas un būvniecības Likuma 66 a pantu, ir tiesības griezties
licencēšanas pārvaldē jautājumā par cenām un citiem piegādes noteikumiem.
Licencēšanas pārvalde var izdot rīkojumus attiecībā uz cenu izmaiņām vai citiem
piegādes noteikumiem.
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Ja tiek dots rīkojums par obligātu pievienošanos reģionālai centrālapkures
iekārtai saskaņā ar Plānošanas un būvniecības Likuma 66 a pantu, klients maksā
pievienošanās un fiksēto ikgadējo maksājumu neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota
reģionālā apkure.
5-6. pants. (Slēgšana)
Reģionālo centrālapkures iekārtu, kura tiek izmantota saskaņā ar licenci,
saskaņā ar šo Likumu nevar slēgt bez Ministrijas atļaujas.
Ja licences derīguma termiņš izbeidzas, saskaņā ar šo Likumu licenci atjauno
pamatojoties uz iesniegumu. Ja šāda licence netiek piešķirta, Valsts, apgabala
pārvalde vai pašvaldība var bez maksas pārņemt šo iekārtu.
Ja valsts iestādes nepārņem šo iekārtu un jauna licence netiek piešķirta,
īpašniekam ir pienākums līdz noteiktam termiņam likvidēt šo iekārtu. Ministrija var
pieņemt lēmumu nekad vairs neizrakt aprakstās iekārtas daļas.
Ja iekārta ir slēgta, īpašniekam ir pienākums īstenot valsts iestāžu pieprasītos
pasākumus, lai novērstu draudošās briesmas un iespējamos kaitējumus attiecībā uz
vidi un īpašumu, ko iekārta varētu izraisīt, kā arī lai aizsargātu klientu intereses.

6. nodaļa. Atbildība par sistēmas izmantošanas, normēšanas un

elektrības apgādes kvalitāti
5A-1. pants. (Atbildība par sistēmas izmantošanu)
Ministrija izdod noteikumus, kas nosaka atbildību par sistēmas vadīšanu.
Ministrija uztic pārvaldei uzņemties atbildību par sistēmas vadīšanu saskaņā ar
paredzētajiem nosacījumiem. Iestāde, kura ir atbildīga par sistēmas vadīšanu, rūpējas,
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lai jebkurā brīdī būtu momentāns līdzsvars starp saražotās elektroenerģijas kopējo
daudzumu un elektroenerģijas kopējo patēriņa daudzumu, uzskaitot elektroenerģijas
tirdzniecību ar savstarpēji saistītājām ārvalstu sistēmām.
Ikvienam, kuram pilnībā vai daļēji pieder energosistēma, elektroenerģijas
izstrāde vai organizēts tirgus saskaņā ar 4-5. pantu kopā ar tirdzniecības uzņēmumiem
un galalietotājiem, tiek prasīts pakļauties tās iestādes instrukcijām, kura ir atbildīga
par samaksu samaksas regulēšanas laikā , un izpildīt noteikumus attiecībā uz
mērīšanu, samaksu un rēķina sastādīšanu kā noteikts šajā Likumā. Lēmumus, kurus
pieņem iestāde, kas ir atbildīga par samaksu, šajā laikā neskar Valsts pārvaldes likuma
IV-VI nodaļā un VIII nodaļā ietvertās saistības.
5A-2. pants. (Normēšana)
Ministrija var piemērot elektrības normēšanas metodi, ietverot ieviestus
samazinājumus piegādē vai rekvizīciju, ja to prasa ārkārtēji apstākļi.
Ministrija nozīmē normēšanas pārvaldi, kas ir atbildīga par plānošanu un
administratīvo īstenošanu attiecībā uz jebkuriem nepieciešamiem pasākumiem
saistībā ar normēšanu atbilstoši 1. punktam.
Normēšanas pārvalde var pilnvarot kā lēmējinstitūciju saistībā ar normēšanas
īstenošanu Energoapgādes ārkārtas situācijas gatavības organizāciju (KBO). VI
nodaļa attiecībā uz apelāciju un atcelšanu 1967. gada 10. februāra likumā saistībā ar
gadījumiem, kad Valsts pārvaldes likums netiek piemērots individuāliem lēmumiem,
kurus pieņēmusi normēšanas pārvalde vai KBO saistībā ar normēšanas īstenošanu.
Attiecībā uz gadījumiem, kurus izstrādā KBO, Valsts pārvaldes likuma II nodaļa,
saistībā ar diskvalifikāciju, arī netiek piemērota. Tomēr lietas ir jāsagatavo un
jāizlemj, lietojot attaisnojamas, saprātīgas un objektīvas administratīvas procedūras.
Ministrija izdod noteikumus, kas nosaka elektrības normēšanas plānošanu un
īstenošanu, elektroenerģijas rekvizīciju un ieviestus samazinājumus piegādē.
5A-3. pants. (Piegādes kvalitāte)
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Ministrija izdod noteikumus, kas nosaka apgādes kvalitāti elektroenerģijas
apgādes sistēmā, uzliekot pienākumu neizpaust informāciju saistībā ar apgādes
kvalitāti.

5. B nodaļa. Enerģijas plānošana
5B-1. pants. (Enerģijas plānošana)
Ikvienam, kurš saņēmis licenci saskaņā ar 3-1., 3-2. un 5-1. pantu ir
pienākums piedalīties enerģijas plānošanā.
Ministrija izdod nosacījumus attiecībā uz šo plānošanu.

6. nodaļa. Gatavība ārkārtas situācijās
6-1. pants. (Energoapgādes ārkārtas situācijas gatavības organizācija)
Ārkārtas situācijā un kara laikā energoapgādes kontrole tiek nodota
Energoapgādes ārkārtas situācijas gatavības organizācijai.
Šī organizācija iekļauj visas iestādes, kuras ir atbildīgas par energoapgādi miera laikā.
Ministrija koordinē plānus ārkārtas situācijām un kontrolē energoapgādi
ārkārtas situācijā un kara laikā.
Energoapgādes ārkārtas situācijas gatavības organizācija var arī noteikt
pienākumus miera laikā, ja energoapgādes instalācijai ir bojājums, ko izraisījuši dabas
apstākļi, tehniska kļūda, terora akts vai sabotāža, un tamlīdzīgi apstākļi, saistībā ar
elektroenerģijas padeves normēšanu saskaņā ar 5A-2. pantu.
6-2. pants. (Lēmējinstitūcija)
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Saskaņā ar šo nodaļu Ministrija var pieņemt lēmumus attiecībā uz
energoapgādes instalācijas aizsardzību pret bojājumiem, ko izraisījuši dabas apstākļi,
tehniska kļūda tīša sabotāža miera laikā, ārkārtas situācijas gadījumā vai kara laikā.
Līdzekļi ārkārtas situācijās var ietvert arī elektroenerģijas piegādes vadīšanu un
izmantošanu.
6-3. pants. (Līdzekļi ārkārtas situācijās)
Lēmumi par līdzekļiem ārkārtas situācijās saistībā ar energoapgādes instalāciju
saskaņā ar šo nodaļu var tikt pieņemti attiecībā uz pastāvošo instalāciju, instalāciju
izgatavošanas stadijā vai plānoto instalāciju, kam ir vai iespējami būs svarīga nozīme
elektroenerģijas piegādē.
1. punktā instalācija nozīmē:
a. Spēkstaciju ar ģenerācijas jaudu: vismaz 15000 Kva.
b. Transformatoru vai apakšstaciju ar caurplūdes jaudu: vismaz 10 000 kVA
un pārveidotāja staciju ar caurlaides spēju: vismaz 2000 kVa.
c. Elektroenerģijas līniju, kas paredzēta vismaz 132 kV lielam nominālajam
spriegumam.
d. Aizsprostu vai citu ūdens plūsmas regulēšanas iekārtu, kas var uzkrāt visma 5
miljonus kubikmetru ūdens.

e. Reģionālo centrālapkures iekārtu, kuras jauda ir: vismaz 10 MJ/s (10000 kW).
f. Operāciju kontroles centrus.
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Ja īpaši apstākļi to nodrošina, Ministrija var pieņemt lēmumu, ka instalācijas,
kuras neatbilst 2. punktā izvirzītajām minimālajām prasībām, arī var tikt uzskatītas
par svarīgām instalācijām attiecībā uz valsts elektroenerģijas piegādi.
6-4. pants. (Rīkojumi)
Uzņēmumiem, kas iesaistīti uz šo nodaļu attiecināmajās aktivitātēs, var tikt
dots rīkojums par saviem līdzekļiem pieņemt tos ārkārtas situācijām paredzētos
mērus, kurus Ministrija uzskata par nepieciešamiem katrā individuālā gadījumā. Ja
rīkojuma izpildīšana ir saistīta ar lieliem izdevumiem attiecībā uz uzņēmumu un kurus
attiecīgie pabalsti nenosedz, Ministrija nosaka kompensāciju, kāds uzņēmumam ir
jāsaņem.
Nepieciešamības gadījumā un neatkarīgi no iepriekšējiem rīkojumiem var tikt
pieprasīti jaunu vai uzlabotu pasākumu piemērošanu.
Rīkojumi nedrīkst ietvert ieroču pirkšanu.
6-5. pants. (Izdevumu un kompensācijas sadale)
Ja instalācija netiek lietota par īpašnieka līdzekļiem, izdevumus un
kompensāciju saskaņā ar 6-4. pantu var sadalīt starp īpašnieku un lietotāju uz
saprātīgiem nosacījumiem.
Ja rīkojums attiecībā uz līdzekļiem, kas paredzēti izmantošanai ārkārtas
situācijās, tiek pildīts galvenokārt atsevišķu elektriskās enerģijas vai termiskās
enerģijas patērētāju labā, ar to saistītos izdevumus pilnībā vai daļēji sedz šie
patērētāji.
6-6. pants. (Obligātā informēšana)
Ikviens, kas vēlas būvēt, pārbūvēt, mainīt vai paplašināt instalāciju kā norādīts
6-3. pantā, pirms darbības uzsākšanas paziņo par to Ministrijai, lai varētu noteikt
ārkārtas situācijai paredzamos līdzekļus, kurus izmantotu attiecībā uz instalāciju.
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Lēmuma pieņemšanai nepieciešamie plāni, apraksti, rasējumi un kartes ir jāiesniedz
kopā ar paziņojumu.
Instalācijas īpašniekam vai operatoram ir pienākums sniegt Ministrijai un
tiem, kurus Ministrija ir pilnvarojusi, pieprasīto informāciju un nodrošināt piekļuvi
instalācijai personām ar derīgiem personas dokumentiem.
6-7. pants. (Maksājums izdevumu segšanai)
Ministrija var pieņemt lēmumu saskaņā ar kuru tiek pieprasīts maksājums, lai
segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar ārkārtas situāciju gatavības iestāžu darbiem
ārkārtas situācijām attiecībā uz elektroapgādi. Maksājums izdevumu segšanai tiek
pieprasīts šajā nodaļā minēto instalāciju īpašniekiem un operatoriem.

7. nodaļa. Dažādi noteikumi

7-1. pants. (Kontrole)
Ministrija var izdot rīkojumus, kas nepieciešami šajā Likumā noteiktu vai šim
Likumam atbilstošo saistību īstenošanai. Ministrija kontrolē atbilstību šī Likuma
noteikumiem. 3. un 5. nodaļā un 4-2. pantā minētos izdevumus saistībā ar kontroles
pasākumiem sedz licences īpašnieks.
Ikvienam, kuram ir licence, jārūpējas, lai instalācija, instalācijas izmantošana
vai ar to saistītie pasākumi atbilstu Likumā noteiktajām prasībām. Ministrija izdod
noteikumus, kas nosaka iekšējo kontroli un iekšējās kontroles sistēmas.
Ikvienam ir pienākums sniegt Ministrijai tehnisko un ekonomisko informāciju,
kas nepieciešama, lai iestāde veiktu savu uzdevumu saskaņā ar šo Likumu. Ministrija
izdod noteikumus, kas nosaka informācijas neizpaušanas pienākumu.
7-2. pants. (Termiņi, utt.)
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Ministrijai ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk pēc Līguma stāšanās
spēkā par licences izsniegšanas nepieciešamību saskaņā ar 4-2. pantu.
Ziņojums ir jāsniedz arī gadījumā, ja kāda no pusēm apšauba, ka elektroenerģijas
tirdzniecība ir pakļaujama prasībai iegūt licenci saskaņā ar šo Likumu.
Pieteikums licences saņemšanai ir jāiesniedz Ministrijai pēc iespējas ātrāk un
ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc līguma saistībā ar elektroenerģijas importu vai eksportu
parakstīšanas. Uz pieteikuma pamata Ministrija var pagarināt termiņu.
Ja pieteikums licences saņemšanai tiek noraidīts vai arī ja pieteikums licences
saņemšanai nav iesniegts saskaņā ar 2. punktu, vai arī ja laika ziņā ierobežotai
lietošanai paredzētās licences lietošanas termiņš ir beidzies, Ministrija licences
īpašniekam nosaka termiņu, izdarot grozījumus Līgumā. Noteiktais termiņš nedrīkst
būt īsāks par trīs mēnešiem un garāks par trīs gadiem.
Ministrija var izdot rīkojumu saskaņā ar kuru elektroenerģijas piegāde vai
ieplūde tiek pārtraukta, nosakot tā tūlītēju stāšanos spēkā līdz licences izsniegšanas
brīdim.
1. un 4. punktā ietvertie noteikumi ir līdzīgā kārtā piemērojami, ja
elektroenerģijas ražotājs, kas izsniedzis licenci saskaņā ar šo Likumu, ir mainījis savu
galveno biroju vai Direktoru padomi, un noteikumi attiecībā uz licenci vairs nav
spēkā. Tas pats attiecas uz gadījumu, ja noteikumi netiek pildīti no paša sākuma.
7-3. pants. (Neatbilstība noteikumiem un rīkojumiem)
Neatbilstības gadījumā saistībā ar šo Likumu vai saskaņā ar šo Likumu
izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem piespiedu kārtā var tikt uzlikta soda nauda,
kas tiek aprēķināta līdz pārkāpuma novēršanas brīdim vai arī maksājama par katru
pārkāpumu.
Ministrija var noteikt īpašu termiņu saistībā ar rīkojumu saskaņā ar 6. nodaļu
un termiņa izbeigšanās gadījumā piespiedu kārtā uzlikt soda naudu par katru
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pārkāpuma dienu, kas maksājama Valsts kasē. Ja rīkojums neatbilst paredzētajam
termiņam, Ministrija var likt izpildīt rīkojumu uz attiecīgās puses rēķina.
Atlīdzināšanu saistībā ar soda naudu un rīkojuma izpildes izmaksām var
panākt veicot apķīlāšanu.
Ja licence ir izdota pamatojoties uz nepareizu un nepilnīgu informāciju par
vērā ņemamiem apstākļiem vai arī licence ir pretrunā ar Likumu vai saistībā ar šo
Likumu izdotajiem noteikumiem un rīkojumiem, licence var tikt anulēta.
Ja licence instalācijai saskaņā ar 3. un 5. nodaļu ir anulēta, ir jānosaka termiņš,
lai nodrošinātu, ka atbildību par instalāciju uzņemas cita puse, kura ir tiesīga ar to
darboties. Tāpat termiņa nokavēšanas gadījumā ir piemērojami 1974. gada 31. maija
Likuma 26. panta noteikumi saistībā ar koncesiju un valsts iestāžu pirmtiesībām iegūt
nekustamo īpašumu. Attiecībā uz reģionālo centrālapkures iekārtu var tikt izvirzīta
prasība slēgt instalāciju. Slēgšanas gadījumā ir piemērojami 5-6. panta noteikumi.
Ja elektroenerģija tiek eksportēta vai importēta pārkāpjot 4-2. panta
noteikumus vai saistībā ar licenci noteiktās prasības, var tikt pārtraukta
elektroenerģijas padeve izmantojot valsts institūciju pieņemtos līdzekļus.
7-4. pants. (Grozījumi)
Īpašos gadījumos valsts interesēs var tikt veikti grozījumi attiecībā uz
noteikumiem. Ir jāņem vērā maksājumi, kuri tiek uzlikti licences īpašniekam saistībā
ar izdarītajiem grozījumiem, kā arī priekšrocības un trūkumi, kurus grozījumi ietver.
Grozījumi noteikumos var tikt veikti arī uz pieteikuma pamata. 2-1. panta
noteikumi ir piemērojami, ciktāl šie noteikumi ir atbilstoši.
7-5. pants. (Sodi)
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Ikviens, kurš ar nodomu pārkāpj šī Likuma vai saskaņā ar šo Likumu izdotos
noteikumus vai rīkojumus, tiek sodīts ar naudas sodu vai cietumsodu līdz vienam
gadam, vai abiem soda mēriem.
Līdzīgs sods ir par līdzdalību.
Ikviens, kurš aiz neuzmanības pārkāpj 1. panta noteikumus vai kurš ir
līdzdalībnieks šajā pārkāpumā, tiek sodīts ar naudas sodu vai cietumsodu līdz vienam
trīs mēnešiem, vai abiem soda mēriem.
Noteikums, kas izdots saskaņā ar šo Likumu, var norādīt, ka noteikuma
pārkāpums nav sodāms nodarījums.
7-6. pants. (Noteikumi)
Ministrija var izdot noteikumus par šī Likuma un tā darbības jomas īstenošanu
un papildināšanu.
Ministrija var izdot noteikumus, kuri ir nepieciešami Norvēģijas saistību
aizsardzību saskaņā ar EEA (Eiropas ekonomiskās telpas) Līgumu.
7-7. pants. (Naudas sods par pārkāpumiem)
Ministrija var uzlikt naudas sodu par pārkāpumu ikvienam, kurš aiz nolaidības
vai tīšām pārkāpj šī Likuma 5A-2. panta noteikumus. Tas pats attiecas uz jebkuru
saskaņā ar 5A-2. pantu izdotajiem noteikumiem vai rīkojumiem, kur tiesības uzlikt
naudas sodu par pārkāpumu ir īpašā veidā precizētas.
Uzliktais naudas sods ir soda sankciju pamatā. Valsts aģentūra, kas atbild par
soda naudas piedziņu, kaitējumiem un izdevumiem veic soda naudas piedziņu. Valsts
aģentūra, kas atbild par soda naudas piedziņu, kaitējumiem un izdevumiem, īsteno šo
piedziņu caur atvilkumiem no algas un citiem līdzīgiem maksājumiem saskaņā ar
Prasījumu apmierināšanas akta 2-7. panta noteikumiem. Valsts aģentūra, kas atbild
par soda naudas piedziņu, kaitējumiem un izdevumiem, var panākt atlīdzību arī caur
tiesībām apķīlāt parādnieka īpašumu, ja šīs tiesības ir aizsargātas ar likumu,
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nostiprinot tās reģistrā vai paziņojot trešajai pusei, salīdzini Hipotekāro ķīlu zīmju
likums 5. pantu. Procesuālās darbības tiek veiktas Valsts aģentūras, kas atbild par
soda naudas piedziņu, kaitējumiem un izdevumiem, iestādē, saskaņā ar Piespiedu
ietekmēšanas līdzekļu izpildes likuma 7-9. panta 1. punktu.

7-8. pants. (Uzņēmumi)
Ja pārkāpumu, par kura izdarīšanu saskaņā ar 7-7. pantu pienākas naudas sods
par pārkāpumu, ir izdarījis kāds, kurš darbojas uzņēmuma interesēs, naudas sods par
pārkāpumu var tikt uzlikts uzņēmumam. Tas tiek piemērots pat tajā gadījumā, ja
naudas sods netiek uzlikts atsevišķai personai. Uzņēmums šeit ir definēts kā
sabiedrība, individuālais uzņēmums, organizācija, asociācija vai cita apvienība,
īpašums vai valdības iestāde.
Pieņemot lēmumu par naudas soda uzlikšanu uzņēmumam un pieņemot
sankcijas attiecībā uz šo uzņēmumu, īpaši jāņem vērā:
a) pārkāpuma nopietnība,
b) tas, vai pārkāpumu bija iespējams novērst ar norādījumu, instrukciju,
apmācību, kontroles vai citu līdzekļu palīdzību,
c) tas, vai pārkāpums tika izdarīts uzņēmuma interesēs,
d) tas, vai no šī pārkāpuma uzņēmums ir guvis kādu labumu,
e) tas, vai šis ir atkārtots pārkāpums,
f) uzņēmuma finansiālais nodrošinājums.

8. nodaļa. Stāšanās spēkā. Grozījumi likumā.
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8-1. pants. (Stāšanās spēkā un pārejas noteikumi)
1917. gada 14. decembra Likuma Nr. 16. 22. un 23. panta noteikumi attiecībā
uz ūdenskritumu, krātuvju un cita nekustamā īpašuma iegūšanu tiek atcelti, nosakot
tūlītēju beigšanu būt spēkā.
Karalis pieņem lēmumu par pārējo Likuma pantu noteikumu stāšanos spēkā.
Karalis var pieņemt lēmumu par atsevišķu Likuma pantu noteikumu atšķirīgu spēkā
stāšanos laiku.
5-1., 5-2., 5-4. un 5-6. panta noteikumi netiek piemēroti reģionālām
centrālapkures iekārtām, kuras jau darbojas Likuma stāšanās spēkā laikā.
8-2. pants. (Saistība ar iepriekšējo likumdošanu)
Noteikumi, kas noteikti atbilstoši ar likumu noteiktajiem noteikumiem, kuri ir
atcelti saskaņā ar 8-3. panta noteikumiem ir piemērojami līdz grozījumu izdarīšanai
vai to atcelšanai saskaņā ar šo Likumu.
Atļaujas, kuras izdotas atbilstoši ar likumu noteiktajiem nosacījumiem, kuri
tiek atcelti saskaņā ar 8-3. panta noteikumiem paliek spēkā līdz termiņa beigām.
Licences, kas paredzētas vērtībai līdz 5000 kW jaudai, nekavējoties zaudē savu
likumīgo spēku.
Ja pieteikums ir iesniegts atļaujas saņemšanai atbilstoši ar likumu noteiktajiem
nosacījumiem, kuri tiek atcelti saskaņā ar 8-3. panta noteikumiem pirms šī likuma
stāšanās spēkā, lēmums attiecībā uz šo pieteikumu tiks izdarīts saskaņā ar Likumā
paredzētajiem noteikumiem.
8-3. pants. (Citu likumu grozījumi)
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Noteikumi
Naftas un enerģētikas ministrija, 1991-01-11 13, Drošības noteikumi attiecībā uz
enerģijas apgādi.
Naftas un enerģētikas ministrija, 2001-12-14 1455, Pilnvaru deleģēšana Norvēģijas
Ūdens resursu un enerģijas direktorātam saskaņā ar Enerģētikas likumu.
2-3. pants.
Naftas un enerģētikas ministrija, 1991-01-18 24, Pilnvaru deleģēšana Naftas un
enerģētikas ministrijai saskaņā ar Enerģētikas likumu.
4-4. pants.
Naftas un enerģētikas ministrija, 2001-12-10 1377, Noteikumi par maksājumu
attiecībā uz elektroenerģijas tarifa pieaugumu Enerģētikas fondā (Noteikumi attiecībā
uz Enerģētikas fondu).
7-6. pants.
Naftas un enerģētikas ministrija, 1990-12-07 959, Noteikumi attiecībā uz enerģijas
ģenerāciju, konversiju, transmisiju, tirdzniecību, sadali un lietošanu. (Enerģētikas
likuma nosacījumi), kurā grozījumi izdarīti 1993. gada 10. decembrī, Nr. 1128, 1999.
gada 18. februārī, Nr. 165, 2001. gada 14. decembrī, Nr. 1456 (ieskaitot nosaukumu).
2002. gada 2. janvārī, Nr. 1.
Naftas un enerģētikas ministrija, 1991-01-11 12, Pilnvaru deleģēšana Naftas un
enerģētikas ministrijai saskaņā ar Enerģētikas likumu.
Naftas un enerģētikas ministrija, 1991-12-11 1065, Noteikumi attiecībā uz
Norvēģijas likuma 4. pielikumu, Padomes 1972. gada 18. maija Regulas (EK) Nr.
1056/72 par Komisijas informēšanu par Kopienu interesējošiem investīciju projektiem
naftas, dabasgāzes un elektroenerģijas nozarēs 1. pants.
Naftas un enerģētikas ministrija, 1999-03-11, Noteikumi attiecībā uz mērīšanu,
elektroenerģijas tirdzniecības darījumu kārtošanu un koordinēšanu un rēķina par tīkla
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pakalpojumiem sastādīšanu, kuros grozījumi izdarīti 2001. gada 30. janvārī, Nr. 86 un
2001. gada 17. decembrī, Nr. 1461.
Naftas un enerģētikas ministrija, 1999-03-11 302, Noteikumi attiecībā uz finanšu
pārskatiem un tehniskiem ziņojumiem, pieļaujamo ienākumu attiecībā uz tīkla
operācijām un transmisijas tarifiem, kuros grozījumi izdarīti 1999. gada 15. decembrī,
Nr. 1286, 2000. gada 13. decembrī, Nr. 1255, 2001. gada 16. oktobrī, Nr. 1394, 2001.
gada 17. decembrī, Nr. 1486 (ieskaitot nosaukumu).
Naftas un enerģētikas ministrija, 2001-12-10 1377, Noteikumi par maksājumu
attiecībā uz elektroenerģijas tarifa pieaugumu Enerģētikas fondā (Noteikumi attiecībā
uz Enerģētikas fondu).

Naftas un enerģētikas ministrija, 2001-12-17 1421, Noteikumi par elektrības
normēšanas plānošanu un īstenošanu, elektroenerģijas rekvizīciju un ieviestus
samazinājumus piegādē saistībā ar elektrības normēšanu.
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