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Forslag til endring i energilovsforskriften - høringssvar fra Bane NOR SF ref nr 201842903

Høringssvar fra Bane NOR SF– Forslag til endring i energilovsforskriften
Det vises til høring datert 28. juni 2019 fra NVE om forslag til endringer i energilovsforskriften, ref nr
201842903.
Bane NOR SF har følgende kommentarer:
Bane NOR SF sitt overordnede formål er forvaltning av det nasjonale jernbanenettet. Bane NOR SF
driver ikke et distribusjonsnett i ordinær forstand, men et kontaktledningsnett som forsyner togene
med strøm langs jernbanenettet i Norge. Det er kun togselskaper og Bane NOR’s infrastruktur som er
tilsluttet dette nettet. Bane NOR SF er underlagt særskilt regulering og tilsyn av Statens
jernbanetilsyn.
NVE har i tildeling av omsetningskonsesjon til Bane NOR AS vurdert at dette er et særegent tilfelle på
bakgrunn av Bane NOR SF sitt overordnede formål med forvaltning av det nasjonale jernbanenettet,
samt at statsforetaket er underlagt særskilt regulering og tilsyn av Statens jernbanetilsyn. NVE ser av
denne grunn ikke behov for å ha like omfattende regulering og tilsyn av Bane NOR SF som av andre
omsetningskonsesjonærer. Tildeling av omsetningskonsesjon gjøres derfor på vilkår som er tilpasset
Bane NOR SF sin virksomhet og regulering underlagt i annet regelverk. Dette innebærer blant annet
et Bane NOR SF ikke omfattes av inntektsrammereguleringen for nettvirksomheten og at et framtidig
krav om selskapsmessig og funksjonelt skille ikke kommer til anvendelse.
Bane NOR SF stiller seg positive til at det i forslaget til endring i energilovforskriften presiseres at
kravene i energiloven §§ 4-6 og 4-7, og energilovforskriften §§ 4-11, 4-12, 4-13 og 4-14 kun gjelder
for nettselskap med inntektsramme. Disse kravene vil ikke være hensiktsmessige for foretak som
Bane NOR SF, der det ikke stilles krav om selskapsmessig skille eller tildeles en inntektsramme.
Det opplyses avslutningsvis at Bane NOR SF er underlagt krav om å drive sin virksomhet på en nøytral
og ikke-diskriminerende måte gjennom reguleringen som ivaretas av Statens jernbanetilsyn.
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