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SVAR PÅ HØRINGSDOKUMENT NR 8/2019 - FORSLAG TIL ENDRINGER I 
ENERGILOVFORSKRIFTEN 
 
Det vises til forslag til endringer i energilovforskriften sendt på høring av NVE 28. juni 2019. Forslaget 
gjelder nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille og ny bestemmelse om 
krav til markedsføring og kommunikasjon. 
 
BKK er overordnet opptatt av at hensynet til energisystemets konkurransekraft blir ivaretatt gjennom: 
 

• Et kostnadseffektivt og driftssikkert nett 

• Et kundevennlig og helhetlig energisystem 

• En norsk lovgiving som ikke går lengre enn lovgivningen i EU 

• At eier gis mulighet til å utøve tilstrekkelig og god eierstyring 
 

Selv om nettselskapene har monopol i Norge er energisystemet i større grad enn tidligere i 
konkurranse. Det norske markedet påvirkes i stor grad av utviklingen i EUs energipolitikk og 
regelverksutforming i forbindelse med den pågående omleggingen og integrasjonen av 
energisystemene i Europa. Vi utfordres også av kunder som ønsker å bygge desentrale løsninger uten 
tilkobling til nettet.  
 
Det er viktig at lovgivning og forskrifter støtter opp om et konkurransedyktig energisystem, og at det 
ikke iverksettes kostnadskrevende tiltak for kraftbransjen hvor de samfunnsøkonomiske gevinstene 
ikke står i forhold til de kostnader som myndighetene ved regelendringer pålegger bransjen og 
samfunnet. 
 
Våre synspunkter på enkelte bestemmelser er utdypet nedenfor.  
 
Nøytral og ikke-diskriminerende opptreden 
NVE ønsker med de nye forskriftsbestemmelsene å presisere og utfylle plikten til nøytral og ikke-
diskriminerende opptreden hos nettselskapene.  
 
BKK støtter behovet for en klargjøring av reguleringen slik at både morselskap, kontrollerende eier og 
nettselskapene sammen bidrar til at nettselskapet opptrer nøytralt og at alle nettkunder behandles likt. 
 
Ledelsen i nettselskap 
NVE foreslår en innstramming i muligheten for at samme person har en ledende stilling i både 
nettselskap og morselskap.  
 
BKK mener at forslag til nye forskriftsbestemmelser vil kunne frata eiere av nettselskaper vesentlige 
eierrettigheter og at forslaget også kan stride mot annen lovgivning. Forslaget vil innebære at den 
norske lovgivningen går lengre enn lovgivningen i andre Europeiske land det er naturlig å 
sammenligne seg med, og kan også oppfattes å gå langt i retning av et eiermessig skille.  
 



 

 

 

   

  Side 2 av 2 

BKK mener at energilovens bestemmelser om funksjonelt- og selskapsmessig skille som trer i kraft 
1.1.2021 i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til nøytralitet, og er av den oppfatning at forslaget til 
forskriftsbestemmelser ikke vil gi eier tilstrekkelig mulighet til å utøve nødvendig eierstyring, samt at 
konsernets kostnader til lønn og styregodtgjørelse vil øke dersom man ikke skal lempe på kravene til 
styrets og ledelsens kompetanse.   
 
Markedsføring og kommunikasjon 
NVEs forslag til forskriftsbestemmelser innenfor markedsføring og kommunikasjon er ment å gi mer 
rendyrkede og nøytrale nettselskap, samt likere konkurransevilkår i tilstøtende markeder som for 
eksempel kraftsalg. Videre er siktemålet at kundene lettere vil kunne orientere seg mellom hvilke 
henvendelser som skal rettes til kraftleverandør og til nettselskap.  BKK ser ikke bort ifra at 
regelendringen vil føre til at det blir lettere for kunden å skille mellom kraftleverandør og nettselskap, 
men vi er usikre på om denne regelendringer er av så stor betydning for samfunnet at det forsvarer 
kostnadene som pålegges kraftbransjen ved å iverksette endringen.  
 
BKK mener at det ikke er usannsynlig at et krav til skille av markedsføring og kommunikasjon mellom 
nettselskap og konsern vil gi høyere kostnader både for nettselskapet og konsernet, uten at 
myndighetene oppnår de ønskede samfunnsøkonomiske gevinster.  Dette vil blant annet kunne 
redusere konkurransedyktigheten til nettvirksomheten i forhold til konkurrerende alternativer, f.eks. 
desentrale løsninger uten å bruke strømnettet.   
 
Regelendringer som fører til økte kostnader for kraftbransjen anses ikke å være ønskelig, dersom det 
ikke medfører klare samfunnsøkonomiske gevinster.  
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