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Innledning 

I dokumentet foreslås det en endring i eksisterende forskriftsbestemmelse om nøytralitet og nye 

bestemmelser om samarbeid om driftssentraler, salg av egen kapasitet og ledelsen i nettselskap. 

Varanger Kraft AS er medlem i Energi Norge og våre interesser i saken er i stor grad ivaretatt i 

uttalelsen som de har levert. 

Vår uttalelse konsentreres derfor om to andre forhold omtalt i høringsdokumentet 

• Kapittel 3.2 - Nøytralitetsplikt i integrerte foretak og mulighet for uttak av 

effektiviseringsgevinster 

• Kapittel 3.4-Salg av egen kapasitet og forholdet til beredskap og forsyningssikkerhet 

Kapittel 3.2 - Nøytralitetsplikt i integrerte foretak og mulighet for uttak av effektiviserings 
gevinster 

De fleste integrerte selskap i dag har sin opprinnelse fra nett- og produksjonsvirksomhet. Over tid er 

det utviklet integrerte forvaltningsmodeller i disse foretakene for å sikre at konsesjonskrav og 

forsyningssikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig og effektiv måte. Fellesfunksjoner er utviklet i 

foretakene for å sikre kostnadseffektiv utnyttelse av kapasiteter. 

I høringsdokumentet, s 14 tredje avsnitt, presiseres det at eksisterende muligheter for 

stordriftsfordeler i et konsern som oss opprettholdes, men det foreslås innskjerpelser i 

nøytralitetsplikten innenfor det som betegnes som nettselskapets kjernevirksomhet. 

Hva som er nettselskapets kjernevirksomhet bør defineres ut fra det geografiske området 

nettvirksomheten opererer i. Det er til dels store forskjeller i driftsmodeller i landets nettområder av 

geografiske, demografiske eller historiske årsaker. En generell eller uklar definisjon av 

kjernevirksomhet øker risiko i nettselskapenes kvalitetssikring av nøytralitetsplikten. 

Kapittel 3.4 - Utleie av egen kapasitet og forholdet til beredskap og forsyningssikkerhet 

Bygg- og anleggsmidler til nettselskapene er over år blitt utviklet i tråd med regulatoriske krav slik 

som krav til beredskap, sikkerhet, HMS, IKT mm. 

Eldre bygg, for eksempel, vil over tid ha varierende kapasitetsutnyttelse og det vil være avgjørende at 

krav om begrunnet overskuddskapasitet hos nettselskaper, tar hensyn til selskapenes egenart og 
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driftsmodell over tid. Et eksempel fra vårt nettområde er administrative bygg i områder med lav 

omløpshastighet på næringsbygg der alternativkostnadene på kapasitetstilpasning er for høye. 

Det foreslås at §4-12, a) siste setning endres til 

Nettselskap skal ikke bygge ut eller opprettholde egen kapasitet med formål om å selge eller leie 

denne ut, uten at det er begrunnet i driftskritiske og/eller driftsøkonomiske forhold. 

Konserndirektør samfunn og kommunikasjon 


