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Svar på høring - forslag til nye bestemmelser 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 Nett avgir høringssvar på bestemmelser som vedrører nettselskapets drift. Forslag til
bestemmelser som vedrører eier sin styring av nettselskapet, samt merkevare og kommunikasjon blir
kommentert av BKK AS.

Forslag til endring i § 4-4 e) Nøytral opptreden
BKK Nett har betydelig fokus på å opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle aktører, så vel
aktører innenfor BKK-konsernet som å likebehandle aktører utenfor konsernet. I forslag til endringer i
§ 4-4 e) foreslås presiseringer vedrørende krav til nøytral opptreden, og at det foreslås også at
integrerte foretak har plikt til å ikke søke å oppnå en fordel fra det integrerte nettselskapet. Etter BKK
Netts vurdering bidra dette forslaget til å balansere kravet til nøytralitet ved at det ikke bare er
nettselskapets plikt å påse at krav til nøytralitet ivaretas.

Forslag til ny § 4-11 Samarbeid om felles driftssentral
Det følger av energiloven § 4-6 andre ledd at samarbeid om felles driftssentral mellom nettforetak og
foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet er tillatt, så lenge
nettforetaket har styring og ansvar for driftssentralens nettfunksjoner. I høringen presiseres det at
foretak kan dele kostnader ved driftssentral og driftskontrollsystem, men ikke dele personell.
Samarbeid om felles driftssentral med foretak som driver kraftproduksjon eller fjernvarmevirksomhet
er såldes begrenset til investeringer i infrastruktur, dvs. innkjøp, vedlikehold, utvikling og drift av
driftskontrollssystemet.
BKK Nett mener at en slik tydelig presisering av ansvarsdelingen mellom nettselskap og foretak som
driver produksjon eller fjernvarme er viktig i det pågående arbeidet med utvikling av en framtidig DSOrolle. Dersom nettselskapene skal kunne ta i bruk nye virkemidler i operativ drift, må rollene i
kraftsystemet være tydelige.
Gjennom krav til nøytral opptreden, og krav knyttet til at nettselskap må ha styring og ansvar ved
samarbeid om felles driftssentral, legger man til rette for at integrert kraftprodusent ikke får tilgang til
annen informasjon enn andre aktører i markedet. Dette er helt avgjørende for at nettselskapet skal bli
oppfattet som en nøytral aktør ved utøvelse av en mer operativ DSO-rolle.
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Forslag til ny § 4-13 Salg av egne kapasitet
I forslag til ny §4-13 åpnes det for enkelte unntak fra hovedregelen om at nettselskap ikke kan selge
eller leie ut egen kapasitet. Det åpnes for unntak for overskuddskapasitet, fiberkapasitet engros,
bistand i beredskapssituasjoner og salg av driftssentraltjenester.
BKK Nett støtter disse unntakene, og mener de bidrar til samfunnsmessig bedre ressursutnyttelse.

Oppsummering
BKK Nett støtter de foreslåtte endringene omtalt over, og mener de bidrar til at nettselskapene
reguleres på en måte som legger til rette for at nettselskapet kan ta nye oppgaver i driften av nettet
framover.

Vennlig hilsen
BKK Nett AS

Jens Skår
leder rammevilkår og strategi

Margrethe Slinde
strategisk rådgiver
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