
 
 

Til Olje- og energidepartementet 
 
Oversendt via postmottak@oed.dep.no      30.06.20 
 

 

Høringsuttalelse til forslag om endring av grense for funksjonelt skille 
 

Vi viser til forslag fra Olje- og energidepartementet om å innføre krav til funksjonelt skille mellom 
nettforetak og annen virksomhet. Drangedal kommune forventer at vår lokale styringsrett knyttet til 
effektiv organisering og drift av kraftressursene blir respektert. Grensen for funksjonelt skille må 
derfor settes til 100 00 kunder, slik den er gjort i øvrige EU land som opererer under samme 
regelverk. Subsidiært med et minimum på 30 000 kunder.  

Bakgrunn:  
Olje- og energidepartementet har foreslått at grensen for funksjonelt skille mellom nettforetak og 
annen virksomhet i energiselskaper skal gå ved 10.000 kunder. Dette er i praksis en kostnadsdrivende 
overstyring av små og mellomstore nettselskap som er teoretisk begrunnet, uten at det løser reelle 
problemer. Hensynet til nøytralitet og effektiv drift er godt ivaretatt uten et funksjonelt skille for 
virksomheter under 100 000 kunder. 

Forslaget kommer etter mange års debatt om grensen, og er en skjerping fra kompromisset i forrige 
runde om at grensen skulle gå ved 30.000 kunder. Det er nå på tide å sette en strek for denne 
debatten.  

Vi mener:  
• Krav om funksjonelt skille hindrer effektiv drift, er byråkratisk, fordyrende og 

sentraliserende 

• Forslaget tar ikke utgangspunkt i dagens viktigste drivkrefter for å ivareta det som 
omtales som 3D utfordringen: Dekarbonisering, Digitalisering og Desentralisering 

• Innføring av funksjonelt skille fratar lokalsamfunnet muligheten til å organisere og drifte 
virksomheten på den måten som er best for egne innbyggere og strømkunder. Forslaget 
er derfor et inngrep i lokal råderett. Lovforslaget griper urimelig inn i eiernes styring av 
eget selskap. Myndighetene har ikke lagt fram hvordan eiers styringsrett er vurdert.  

• God beredskap ved strømbrudd forutsetter lokal tilstedeværelse av mennesker og 
materiell. Forslaget favoriserer store selskap og kan tvinge fram fusjoner. Det kan føre til 
at viktig kompetanse forsvinner fra lokalmiljøet. Det kan få konsekvenser, som at det tar 
lenger tid å få rettet strømbrudd.  
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• Lokale energiselskaper har sørget for og lagt til rette for god bredbåndsdekning i 
distriktet. Dette har de gjort fordi større aktører, som for eksempel Telenor, ikke har sett 
det regningssvarende å satse i området deres. Mange mindre selskaper tar et 
samfunnsansvar der hvor andre ikke vil. 

Det er en selvfølge at energibransjen ivaretar nøytralitetskrav og kontinuerlig effektiviserer.  Men 
utviklingen må styres av eierne. Fusjoner bør finne sted hvis eiere og selskap selv ser fordeler ved 
dette, og ikke som et resultat av en lovendring som unødig griper inn i organiseringen av selskapene.   

Lokale energiselskaper er garantister for lokal forankring og mangfold i bransjen. Fordelene og 
utfordringene for lokalt forankrede virksomheter er mange. Norge har i dag trolig et av verdens best 
fungerende nettsystemer og høy leveringssikkerhet. Selskapene har et klart fokus på å redusere 
kostnader og forbedre kvalitet, og mange mindre selskaper ligger høyt på NVEs effektivitetsmålinger.  

Vi mener at forslaget for funksjonelt skille på 10 000 vil føre til sentralisering og tap av 
arbeidsplasser. Det er derfor nødvendig å stoppe byråkratiseringen av våre lokale 
kompetansearbeidsplasser.  

Grensen for funksjonelt skille må derfor settes til 100 00 kunder, slik den er gjort i øvrige EU land som 
opererer under samme regelverk. Subsidiært med et minimum på 30 000 kunder.  

 

Med vennlig hilsen, 

Tor Peder Lohne 

Ordfører i Drangedal kommune 
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