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Høringssvar - forslag til endringer i energilovforskriften
Det vises til NVEs høringsdokument nummer 8/2019 hvor det foreslås flere endringer i
energilovforskriften. Vår eier, Eidsiva Energi, vil kommentere på det eiermessige i eget
høringssvar til NVE, mens Eidsiva Nett her gir våre kommentarer til de øvrige forslagene.
Eidsiva Nett støtter generelt sett NVEs intensjon om å tydeliggjøre kravene til nettselskapenes
nøytralitet. For å sikre en effektiv drift og utvikling av strømnettet framover, er det viktig at
nettselskapene har tilstrekkelig nøytralitet til å ivareta en driftsrolle i distribusjonsnettet,
inkludert håndtering av nye virkemidler som fleksibilitet og samspill med sluttkundene.
Eidsiva Nett støtter forslaget om innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille for alle
nettselskap. Vi mener det er viktig at alle nettkunder møter nøytrale nettselskap og at det
samtidig også er riktig at alle nettselskap møter de samme regulatoriske krav uavhengig av
størrelse. Det foreslåtte skillet mellom nett og all annen virksomhet bidrar til økt tydelighet, og
NVE gir i høringsnotatet flere hensiktsmessige presiseringer for å oppnå felles forståelse av hva
som må til for å oppfylle de regulatoriske kravene. Vi støtter i denne sammenheng utvidelsen av
pliktsubjekt til også å gjelde alle foretak med omsetningskonsesjon samt morselskap eller
kontrollerende eier innenfor det integrerte foretaket.
Eidsiva Nett støtter NVEs forslag rundt krav til felles driftssentraler. Eidsiva Nett har i dag separat
driftssentral.
NVE skriver slik vi oppfatter det at nettselskapene ikke kan bemanne opp med den hensikt å
selge ut en tjeneste eller drive med tjenester som burde vært lagt til konkurranseutsatt
virksomhet. Vi forstår og er enige i hensikten bak forslaget, men stiller spørsmål til hvordan dette
i praksis vil fungere. Vi oppfatter at NVE i hovedsak her adresserer driftssentral og
beredskapstjenester, men vi stiller spørsmål ved områder som kan ligge i grenselandet mellom
nett og marked som for eksempel måling av vann og fjernvarme. NVE har pålagt nettselskapene
å installere AMS-målere som kan tilknyttes og kommunisere med andre type målere. Dermed bør
måling og innhenting av måleverdier for disse energibærerne kunne være en oppgave
nettselskapet kan levere. Vi anmoder derfor til en konkretisering i forskriften som tillater levering
av tjenester som øvrig virksomhet i begrenset grad så lenge tjenesten er sterkt tilknyttet
nettselskapets kjernevirksomhet.
Eidsiva Nett støtter NVEs forslag om krav til differensiert merkevare, som et ledd i å ivareta
nøytraliteten og unngå misforståelser og uklarheter for kundene. Vi mener det framover er viktig
NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 19/01308-1

at nettselskap kan ivareta kontakten med nettkundene på en god måte. Denne kontakten blir
viktigere sett i lys av behovet for økt samspill med kundene, blant annet for å kunne utnytte
forbrukerfleksibilitet, hensynta kundenes økte effektbehov og dermed ivareta en effektiv
nettutvikling.
Med vennlig hilsen
Eidsiva Nett AS
John Marius Lynne
Direktør
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