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Til

NVE

Bodø, 2 1/10-19.

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I
ENERGILOVFORSKRIFTEN

Bodø Energi er et konsern med 4 datterselskap, hvorav Nordlandsnett er ett. Nordlandsnett
står for ca $0 % av konsernets omsetning, og er således den desidert største bidragsyter til
konsernets resultat. Som hovedeier i Nordlandsnett (89,9 %) har vi vanskelig for å forstå at vi,
slik forslaget til NVE foreligger, skal være helt avskåret fra å drive eierstyring i selskapet. Vi
har hatt selskapsmessig skille siden 2007, og har på mange områder jobbet for å ha et klarest
mulig skille mellom monopolvirksomheten og øvrig virksomhet. Det siste grepet vi har gjort
nå er at vi har avviklet driftssentralen som vi hadde med produsenten SKS og etablert en ny
nett-driftssentral sammen med Helgeland Kraft Nett.

Vi har vanskelig for å forstå hvorfor NVE ønsker å gå så langt at ingen i Morselskapet skal ha
mulighet til å sitte i styret i Nettselskapet. Bodø Energi (Mor) er et selskap som kun har
stabsfunksjoner i seg og driver ikke med noen form for kommersiell virksomhet.

Denne problemstillingen er grundig drøftet at advokatfirmaet Thommessen i et notat datert
26.9.19 til Energi Norge. Her understrekes det at forslaget til NVE er i strid med energiloven,
grunnloven og EUs lover og regler. Det er viktig for oss som eier at Nordlandsnett har en
effektiv drift- og kostnadsstyring og at de sørger for en lavest mulig nettleie. Dette blir
vanskelig å kontrollere hvis NVEs forslag blir gjennomført. Forslaget kan også, i verste fall,
true en rimelig god avkastning på kapitalen til oss som eier og til deleieren vår, Dragefossen.

Vi har et sterkt ønske om å drive en sterk og aktiv eierstyring av Nordlandsnett, til beste for
kundene. Da må NVE la oss få lov til dette også rent formelt. Vi håper derfor at NVE vil se
nærmere på den foreslåtte bestemmelsen og i hvert fall fjerne den for slike som oss som ikke
har kommersiell virksomhet i Morselskapet.

Med hilsen

Arne Juell
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