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Høringssvar til forslag om forskriftsbestemmelser om
selskapsmessig og funksjonelt skille mv.

1. Innledning

Vi viser til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) høringsdokument nr. 8/2019 med forslag til
bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille og om nettselskapenes markedsføring og
kommunikasjon i energilovforskriften av 1. januar1990 nr. 959.

NVEs forslag har bakgrunn i nye krav til selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven av
29. juni1990 §§ 4-6 og 4-7, herunder krav om at nettvirksomhet skal være organisert som en egen
selvstendig juridisk enhet, adskilt fra «annen virksomhet». Et av hovedformålene med høringsforslaget
er å sikre at nettselskapene opptrer nøytralt og ikke-diskriminerende, og høringsforslageter ment som
en presisering og utfylling av nøytralitetskravet.

Lofotkraft viser i hovedsaktil høringssvar inngitt av Energi Norge, og kommenterer særskilt forslaget
vedrørende det funksjonelle skillet i energilovforskriften § 4-13 og betydningen av kravet om
selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskapenes oppgaver i fremtiden.

2. Funksjonelt skille

Ny § 4-7 første ledd i energiloven bestemmer at personer i ledelsen i nettforetak ikke kan «delta i
ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor det integrerte foretaket.»

Slik Lofotkraft oppfatter lovbestemmelsen, vil personer i ledelsen i nettforetak kunne delta i ledelsen i
foretak som ikke driver annen virksomhet (det vil si konkurranseutsatt virksomhet) innenfor det
integrerte foretaket.

Forslaget til energilovforskriften § 4-13 første ledd bestemmer at personer med ledende stilling i et
nettselskap ikkekan«ha en ledende stilling i morselskap eller kontrollerende eier.» I henhold til annet
ledd kan likevel styremedlemmer i «morselskapet eller en kontrollerende eier [som] kun forestår
overordnet eierstyring og administrative fellestjenester innenfor det integrerte foretaket, også være
styremedlem i nettselskapet.» Styret i nettselskap skalimidlertidhaet flertall av medlemmer som ikke
deltar i ledelsen i morselskap eller kontrollerende eier.

Forskriftsforslaget innskrenker dermed den adgangen energiloven § 4-7 gir ledelsen i nettforetaket til
å delta i ledelsen av foretak i samme konsern uten annen virksomhet. En praktisk viktig konsekvens av
forskriftsforslaget vil være innskrenkningen av en i utgangspunktet lovlig adgang til at ledelsen i
nettforetaket helt eller delvis kan utgjøre ledelsen i nettforetakets morselskap når morselskapet ikke
driver annen virksomhet.
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Forskriftsforslaget innebærer en tilsidesettelse av den eierstyringen som følger av selskapslovgivningen
og etablerte prinsipper for god eierstyring og virksomhetsledelse. Nettforetaket vil typisk forvalte de
største verdiene i konsernet, og morselskapet vil derfor ha et særlig behov for å utøve god eierstyring i
relasjon til nettforetaket. Så lenge morselskapet ikke driver annen virksomhet vil nøytralitet og ikke-
diskriminering være vel ivaretatt. På denne bakgrunn mener Lofotkraft at ledelsen i morselskapet må
kunne delta i ledelsen av nettforetaket og ved slik deltakelse avstå fra å: (1) delta i ledelsen i det eller de
foretak i konsernet som driver annen virksomhet, og (2) gi instrukser om den daglige driften eller om
avgjørelser som kan ha betydning for virksomheten i nettforetaket til foretak i konsernet som driver
annen virksomhet.

3. Nettselskapenes oppgaver i fremtiden

«Det grønne skiftet» og innføring av ny teknologi vil stille nye krav til styring og drift av nettet som følge
av endret belastning og funksjonalitet med tilkobling av ny type elektrisitetsproduksjon og nytt
forbruksmønster. Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille vil innebære at nettforetaket i det alt
vesentlige er avskåret fra en offensiv deltakelse i «det grønne skiftet». Lofotkraft ber om en utvidelse av
dagens FoU-ordning slik at nettforetakene i økt grad kan initiere og finansiere FoU-prosjekter over
inntektsrammen.

For å forsterke gjennomføringen av «det grønne skiftet», bør nettforetaket få mandat til å påta seg
oppgaver med for eksempel akkumulatortjenester og energisentraler. Nettforetaket med både sitt
monopol og sin funksjon innen alminnelig elektrisk forsyning til sluttkunder (næring, husholdning mv.)
må antas å være nærmest til å tilrettelegge for slike funksjoner innen sine konsesjonsområder.
Lofotkraft oppfordrer til utredning av hvorledes inntektsrammereguleringen kan gi insentiver til at
nettforetakene gi seg i kast med et slikt mandat.

Lofotkraft står til disposisjon for å utdype våre synspunkter.

Med vennlig hilsen
for Lofotkraft AS

Arnt M Winther
adm.direktør
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