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Høringsuttalelse– forslag til endring i energiloven om funksjonelt skille for
nettforetak
Det vises til Olje- og energidepartementets høringsnotat datert 1. april 2020 om forslag til endringer i
energiloven § 4-1 (2) nr. 10 og § 4-7 med frist for høringsinnspill 1. juli 2020. Denne høringsuttalelsen er
utarbeidet av Hydro Energi AS som representant for den totale virksomheten i Hydro-konsernet (samlet
omtalt som Hydro).
Endringer i energiloven § 4-7
Departementet foreslår en endring i energiloven § 4-7 som innebærer at nettforetak med 10 000 eller
færre nettkunder ikke omfattes av kravet til funksjonelt skille. Forslaget er i tråd med Granavoldenerklæringen, men legger for øvrig en lavere terskel til grunn enn de 30 000 nettkundene som opprinnelig
ble foreslått i Stortingets anmodning og en vesentlig lavere terskel enn det som følger av EUs direktiv
der medlemsstatene kan velge å unnta selskaper med færre enn 100 000 nettkunder fra kravene.
Slik Hydro forstår det er innføringen av det selskapsmessige og funksjonelle skillet hovedsakelig
begrunnet med hensynet til å forhindre konkurransevridning, sikre nøytral opptreden, samt bidra til økt
effektivitet og mer kostnadseffektiv drift av nettvirksomheten.
Som kraftprodusent og forbruker av kraft til industriformål i Norge støtter Hydro tiltak som skal sikre
en nøytral og ikke-diskriminerende nettfunksjon, noe som er avgjørende for å sikre en effektiv
nettutvikling og et velfungerende kraftmarked. Det er imidlertid viktig at den potensielle nytten av å
oppstille krav til selskapenes organisering og administrasjon vektes opp mot de ulemper
gjennomføringen av slike krav vil medføre for selskapene. Eksempelvis vil kravet om funksjonelt skille
mellom personer i ledelsen og morselskapet eller kontrollerende eier som medfører at det må opprettes
flere styrer og lederposisjoner, samt behov for flere ansatte da kompetanse og ledig kapasitet ikke lenger
vil kunne utnyttes fullt ut på tvers av de adskilte selskapene innad i konsernet, øke kostnadene.
Resultatet av et slikt krav vil kunne være et mer ineffektivt system som vil bidra til økte kostnader både
kort og lang sikt, og det er til slutt kundene som vil sitte igjen med denne regningen.
Hydro støtter derfor departementets forslag om at det innføres en grense for hvilke selskaper kravene
vil ramme. Hvorvidt denne terskelen bør ligge på 10 000 kunder som i lovforslaget, eller 30 000 som i
anmodningen fra Stortinget, bør bero på en vurdering av hvorvidt effektivitetsgevinsten antas å
overstige ulempene knyttet til økte kostnader for nettselskapene. Hydro har ikke grunnlag for å ta
stilling til hvilken grense som bøs settes.
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Endringer i energiloven § 4-1 (2) nr 10
Hydro har ingen merknader.
Med hilsen
for Hydro Energi AS

Stein Øvstebø
Leder Kraftsystem, Nett & Konsesjoner
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