
        

 
   
   

   SIDE: 

   1/4 
    
    
 

 
 

 
 
 POSTADRESSE 

 Skagerak Energi AS 

 Postboks 80 

 3901 Porsgrunn 

 

 BESØKSADRESSE 

 Floodeløkka 1 

 3915 Porsgrunn 

 

 SENTRALBORD 

 35 93 50 00 

 

 INTERNETT 

 www.skagerakenergi.no 

 

 E-POST 

 firmapost@skagerakenergi.no 

  

 ORG. NR.: 

 980 495 302 MVA 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Norges vassdrags- og energidirektorat    
Postboks 5091, Majorstuen 
0301 OSLO 
 

nve@nve.no 
 
 
 

 

DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: VÅR DATO: DOKUMENTNR.:  

  201842903        07.11.2019 10/01547-79    

 

   

 

      

 

   

 

   

  

Skagerak Energis høringsuttalelse – Forslag til endringer i energilovforskriften  

 
Vi viser til NVEs forslag til endringer i energilovforskriften (Bestemmelser om selskapsmessig 
og funksjonelt skille, og om nettselskapenes markedsføring og kommunikasjon) og ønsker 
med dette å gi våre kommentarer til forslaget.  
 
Kraftsystemet og nettselskapenes rolle er i endring. Det grønne skiftet med tilhørende 
elektrifisering av samfunnet, den pågående digitaliseringen og det europeiske regelverket 
driver utviklingen fremover. Det går i retning av en mer aktiv systemdrift med nye løsninger og 
økt kundeinvolvering.  
 
For at nettselskapene skal utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte er det viktig at både 
myndigheter og kunder har tillit til selskapene. Flere forhold kan bidra til dette; reguleringen 
med tilhørende retter, plikter, klage- og sanksjonsmuligheter, retningslinjer, transparens, 
tilnærming til driftssentraler, m.m. Skagerak Energi har tro på å bruke en kombinasjon av 
virkemidler som ivaretar hensynene bak regionale og lokale selskapsstrukturer. 
 
Skagerak Energi støtter hovedintensjonen i forskriftsforslaget om et tydelig skille mellom 
nettselskap og konkurranseutsatt virksomhet i samme enhet eller samme konsern, men har 
noen merknader til de foreslåtte endringene. 
 
 
§ 4-4 bokstav e) Nøytral opptreden 
 
Skagerak Energi støtter NVEs forslag, men har en merknad til mulighet for innleie og/eller 
midlertidige ansettelser på tvers av selskaper i integrerte foretak. 
 
NVE foreslår å presisere kravet til nøytral opptreden for nettselskap som inngår i integrerte 
foretak. Dette har vi forståelse for. Endringene i kraftsystemet skaper nye behov, en utvidet 
DSO-rolle er i støpeskjeen. Både nye og eksisterende aktører utvikler og tilbyr nye produkter 
og tjenester overfor nettselskapene og nettkundene.   
 
Det foreslås også at energilovforskriften skal stille egne krav til nøytral opptreden overfor 
foretak med omsetningskonsesjon og morselskap eller kontrollerende eier i integrerte foretak. 
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Skagerak er positiv til en mer helhetlig tilnærming innenfor forskriften, det vil si utover de 
føringer som allerede er gitt gjennom gjeldende omsetningskonsesjoner.  
 
Skagerak Energi ser ikke et behov for fysisk adskilte lokaler og støtter at dette ikke kreves. 
Faktiske behov for eventuell avskjerming kan håndteres særskilt. Vi støtter muligheten for at 
deltidsansatte, som ikke har tilgang til markedssensitiv informasjon, både kan arbeide i 
nettselskapet og andre selskap i det integrerte foretaket. Innleie eller kombinasjoner av 
permisjon og midlertidig ansettelse på tvers av selskapene er ikke nevnt i forslaget, men bør 
også kunne tillates.  
 
 
§ 4-11. Samarbeid om felles driftssentral 
 
Skagerak Energi støtter NVEs forslag. 
 
I nett-Norge finnes det i dag ulike tilnærminger til driftssentraler. Noen selskap har en egen 
nettsentral eller samarbeider med andre om en felles nettsentral, mens andre samarbeider 
om en felles driftssentral med produksjons- eller fjernvarmevirksomheter. Forslaget åpner opp 
for at sistnevnte fortsatt skal være mulig, men det stilles krav til samarbeidet. Disse sikrer at 
nettselskapet sitter med ansvar og kontroll. Personell fra nettvirksomheter kan fortsatt utføre 
begrensede driftssentraltjenester uten markedselement for andre, mens personell fra 
produksjons- eller fjernvarmevirksomheter ikke tillates å uføre slike tjenester for nettselskap 
utenom i ekstraordinære situasjoner. 
 
Skagerak Energi ser det som viktig å skape en struktur som fremmer nøytral opptreden. 
Foreslått tilnærming bidrar til ryddighet og begrenser muligheten for lojalitetskonflikter. Skottet 
som skapes mellom nettdrift og andre, tilrettelegger for fremtidens nettdrift. Vi har også 
forståelse for at visse oppgaver innenfor en fremtidig utvidet DSO-rolle kan kreve en helt 
separat nettsentral. 
 
§ 4-12. Salg av egen kapasitet 
 
Skagerak Energi støtter NVEs forslag, men har en merknad til krav om vederlag i 
ekstraordinære beredskapssituasjoner. 
 
Det foreslås en generell begrensing på salg og utleie av nettselskapenes egen kapasitet. 
Unntakene er relatert til salg av overskuddskapasitet, fiber, beredskapssituasjoner og 
driftssentraltjenester (i kombinasjon med ny § 4-11). 
 
Unntaket for ekstraordinære beredskapssituasjoner bør justeres og da med hensyn til kravet: 
«Nettselskapet skal kreve et rimelig vederlag for slike tjenester». Nettselskapene er underlagt 
en økonomisk incentivregulering. Lønnsomheten svekkes hvis et selskap gir en kostnadsfri 
eller rimelig bistand i en akutt beredskapssituasjon. Ytterligere regulering virker unødvendig 
og samfunnsmessig lite rasjonelt. Nettselskapene bør ha anledning til å bistå uten å ta betalt, 
eller ta betalt til en lav pris, i akutte kriser der de kan hjelpe med tilgjengelige mannskaps- og 
utstyrsressurser (redningsaksjoner, ulykker, akutte oljeutslipp, m.m.).  
 
§ 4-13. Ledende stilling i nettselskap 
 
Skagerak Energi støtter ikke NVEs forslag til § 4-13. 
 
Den foreslåtte endringen innebærer en sterk inngripen i morselskapets mulighet til å utøve et 
aktivt eierskap i nettselskapet. Et aktivt eierskap er svært viktig for å sikre muligheten til 
strategisk utvikling av nettselskapene i tiden fremover. Det er viktig for å sikre en effektiv drift 
og kostnadsstyring, avkastning på investert kapital, lavest mulig nettleie som gagner 
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forbrukerne og strukturutvikling og strategisk posisjonering i omstilling av fornybarnæringen. 
Etter vårt syn går NVE i sitt forslag her langt i retning av et eiermessig skille. Dermed går 
også NVE vesentlig lenger enn det som følger av kravene til funksjonelt og selskapsmessig 
skille ved endringene i Energiloven som trer i kraft fra 1.1.2021.  
 
Spesielt finner vi det nødvendig å kommentere NVEs forslag i tredje ledd om at personer med 
ledende stilling i et nettselskap ikke kan ha ledende stilling i morselskap eller kontrollerende 
eier. NVE definerer blant annet her ledende stilling som "…ansatte med reell 
beslutningsmyndighet." I et forsøk på å være presis fremstår NVE her som upresis. I praksis 
vil dette kunne omfatte svært mange og gir et inntrykk av at NVE ønsker å sikre seg en 
vetorett for hvordan selskapene organiseres. 
  
Energi Norge har gitt et omfattende høringssvar til § 4-13, og Skagerak Energi støtter deres 
kommentarer om at regelverket må være i tråd med norsk lov. Dette omfatter blant annet en 
vurdering av det rettslige grunnlaget i henhold til Aksjeloven.  
 
Energi Norge gir også innspill til hvordan kravene til nettselskapenes nøytralitet kan 
kontrolleres. Dette støttes av Skagerak Energi. Gjennom krav om styrket internkontroll, 
dokumentasjon og rapportering og tilsyn kan man sikre nødvendig tillit til at selskapene 
opptrer nøytralt. Det vil etter vårt syn ivareta en fremtidig utvikling av DSO-oppgavene i 
kraftsystemet, uten at en svekker og pulveriserer eieransvaret for selskapene.  
 
 
§ 4-14. Markedsføring og kommunikasjon 
 
Skagerak Energi tar NVEs forslag til etterretning, men har noen merknader til 
implementeringstid og miljø- og ressursbelastning. 
 
Skagerak har forståelse for at nettselskapet skal være en tydelig avsender i kommunikasjon 
og markedsføring. Å omprofilere et nettselskap krever betydelige ressurser. Hvis dette må 
gjøres, bør det gis et handlingsrom som gjør det mulig å holde kostnadene nede og redusere 
miljø- og ressursbelastningen. 
 
Det bør gis tilstrekkelig med tid til implementeringen av nytt navn og ny profil. Det er ønskelig 
med minimum ett års implementeringstid fra forskriften trer i kraft. Dette er i tråd med Themas 
rapport om problemstillingen. Vi mener også det bør åpnes for å kunne bruke klær og utstyr 
med gammel profil i en lengre overgangsperiode. 
 
Samtidig vil vi påpeke at selskapene har en egeninteresse av å ha en tydelig profil overfor 
kundene, og at dette vil være med å drive en eventuell omprofilering. 
 
 
§ 4-15. Nettselskap uten inntektsramme 
 
Skagerak Energi tar forslaget til orientering.  
 
Det er fornuftig med et unntak for nettselskap uten inntektsramme. 
 
§ 9-7. Overtredelsesgebyr 
 
Skagerak Energi tar forslaget til orientering.  
 
Det er viktig at kravene som stilles er tydelige, og myndighetene er varsomme med å ilegge 
gebyr ved uklarheter. 
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Hvis det er ønskelig stiller vi gjerne for å utdype våre synspunkt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Knut Barland 
Konsernsjef 
 
Dokumentet er elektronisk signert 
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