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Høringsuttale fra Eigersund kommune  - Endringer i energiloven 
 
Formannskapet i Eigersund kommune har 11. mai 2015 behandlet høringsuttalelse til endringer i 
energiloven i sak 58/15 - Tilbakemelding på høring av endringer i energiloven - skille mellom nett og 
annen drift, og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
1. Eigersund kommune støtter forslaget om at det settes et selskapsmessig og funksjonelt skille 

mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap.  
 
2. Endringene i lovgivningen må ikke føre til en ordning hvor kommuner ikke kan eie i foretak 

som hver for seg driver med kraftproduksjon og nettdrift. 
 
Saksforelegget er vedlagt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Broch, Leif E. 
Informasjonssjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Tilbakemelding på høring av endringer i energiloven - skille mellom nett og 
annen drift 
 

Sammendrag: 
Regjeringen har sendt på høring ett forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom 
strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. Dette er en høring som har 
konsekvens for oss da Eigersund kommune eier andeler i Dalane energi. Dalane energi må foreta en 
ending i sin selskapsstruktur – hvis endring til energiloven går gjennom. Dalane energi kan ikke i 
fremtiden ha både strømnett, strømproduksjon og evt. annen virksomhet i samme selskap. 
Nettdelen må være i ett eget selskap. Organiseringen av dette kan skje på ulike måter (noe styret i 
Dalane energi har fått i oppdrag å utrede).  
 
For Lyse sin del er dette en situasjon de har vært omfattet av – pga. at de har over 100.000 kunder.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Eigersund kommune støtter forslaget om at det settes et selskapsmessig og funksjonelt 

skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap.  
2. Endringene i lovgivningen må ikke føre til en ordning hvor kommuner ikke kan eie i foretak 

som hver for seg driver med kraftproduksjon og nettdrift. 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 11.05.2015 
 
FS - behandling: 

 
Votering: 
Rådmanens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 
FS-058/15 vedtak: 
 

1. Eigersund kommune støtter forslaget om at det settes et selskapsmessig og funksjonelt skille 



mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap.  
2. Endringene i lovgivningen må ikke føre til en ordning hvor kommuner ikke kan eie i foretak 

som hver for seg driver med kraftproduksjon og nettdrift. 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Høringen fremmes for formannskapet. Høringen sendes til Olje- og energidepartementet – hvor 
lovendring i energiloven vil bli fremmet. 
 
Hvis lovendring finner sted vil selskapene som blir omfattet lovendringen ha tre år på å gjennomføre 
nødvendige endringer. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ikke tidligere behandlet politisk. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Skissert endring vil ha konsekvenser for energiselskaper som har egen nettdrift og under 100.000 
kunder i dag. For selskaper som har over 100.000 kunder (nettkunder) så har disse vært omfattet av 
skisserte regler.  
 
Lyse trenger ikke gjøre noe med selskapsstrukturen. Lyse Elnett har over 100.000 kunder i dag og har 
vært omfattet av disse reglene fra tidligere. Lyse Elnett er et rent nettselskap i dag uten 
energiomsetning eller produksjon i selskapet (selskapsmessig skille). Ledelsen i nettselskapet sitter 
heller ikke i ledelsen av selskap for energiomsetning eller produksjon (funksjonelt skille). 
 
Skissert lovendring vil ha konsekvenser for Dalane energi. 
 
Rådmannen ønsker å påpeke at høringsfristen er satt til 27.05.15 – og hvor høringen ble mottatt 
28.04.15. I mange sammenhenger er dette en for kort høringsfrist.  
 
En viser til at i energiloven er det ingen restriksjoner med hensyn til hvem som kan eie nettselskaper. 
For selskaper med vannkraftproduksjon (over en viss størrelse), har industrikonsesjonsloven derimot 
krav om offentlig eierskap. 
 
I ulike sammenhenger har staten – og ulike utredninger – pekt på at det er for mange og for små 
nettselskaper i Norge. Det er ønskelig (og behov) for å slå sammen nettselskap med tanke på 
fremtidige utfordringer (teknologisk og driftsmessig) og investeringer.  
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Dette er en sak som staten (og ulike utvalg) har arbeidet med en periode. En viser bla. til en Ot.prp 
fra 2005 som tok opp ett skille mellom nett og annen virksomhet i energiselskapene. De endringer 
som nå skisseres av staten bygger på anbefalinger fra ett utvalg som ble nedsatt i 2013 – og hvor 
deres rapport ble fremlagt 05.05.14. Det denne rapporten og statens høring tar opp er bla. følgende 
punkter (sitater): 

· Forslag om ett skille mellom nett- og produksjonsdel i energiselskap – uavhengig av størrelse 
eller antall kunder. Dette er aktualisert bla. av følgende årsaker: 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


· Energiselskapene går inn på nye områder (f.eks. bredbånd). 
· I dag er det lovmessig skille mellom de selskap som har over 100.000 kunder og de 

som har under 100.000 kunder. Dvs. fokus på likebehandling. 
· Lette arbeidet for kontrollmyndigheter. 
· Unngå kryssubsediering mellom ulike tjenesteområder. 
· Det skal investeres betydelig i strømnettet i årene fremover, samtidig som det er 

høye krav om til teknologisk utvikling.  
· Nettdelen er en monopoldrift som en ønsker mer «åpenhet» om. 
· Statens erfaringer tilsier at det er behov for en innskjerping av reglene for å sikre 

nettselskapenes nøytralitet.  
· I gitte sammenhenger kan det bli gitt dispensasjon (iht. forslag til lovendring). 
· Nettforetak skal ikke ha kontroll over foretak som driver annen virksomhet. 

 
Høringen viser til at det blir ett krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten 
og annen virksomhet. Dette fører til at nettvirksomheten må skilles ut i en egen juridisk enhet (kan 
være ett datterselskap i ett konsern). Det stilles videre krav til at nettvirksomheten ikke kan eie eller 
eies av konkurranseutsatt virksomhet (f.eks. strømproduksjon).  
 
Funksjonelt eierskap betyr (i denne sammenheng) at personer i ledelsen i nettforetaket ikke kan 
delta i ledelsen i søsterselskap i konsern.  
 
Selskapsmessig skille skal ha konsekvenser for den daglig driften, hvor f.eks. ikke morselskap kan gi 
instrukser i daglig drift eller knyttet opp mot gitte investeringsbeslutninger. I praksis sier høringen at 
dette vil innebære at nettvirksomheten vil måtte rendyrkes og drives i egne foretak. 
 
Det foreligger muligheter hvor en kommune kan eie andeler i begge typer virksomhet (nett og 
produksjon). Dog så krever det at organiseringen tar hensyn til eierforholdene.  
 
I denne sammenheng må en også vise til at det foregår en prosess knyttet opp mot IKS-loven. 
Endringen i IKS-loven vil ha konsekvenser for samtlige IKS, innenfor flere områder (avhengig av hvilke 
endringer som blir realisert). Ett forhold som vil gi store økonomiske konsekvenser for foretak som er 
organisert som IKS er at disse ikke kan få lån med kommunal garanti. På denne måten vil de 
økonomiske finansutgiftene stige for foretakene – og for Dalane energi så vil en slik ordning føre til at 
lønnsomheten blir svekket. Hvis dette var en ordning som hadde funnet sted tidligere så ville dette 
betydd at Dalane energi ikke kunne ha utbetalt utbytte i flere av de foregående år. 
 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
For Eigersund kommune vil ikke denne sak ha direkte økonomiske konsekvenser, men utredningen 
sier også at en må forvente økte utgifter i forbindelse med regelendringer. For Dalane energi sin del 
vil det komme økte utgifter knyttet opp mot at nettdelen må etableres som ett eget selskap – med 
egen ledelse. Dette vil ha konsekvenser for økonomisk resultat og på den måten utbytte til eier-
kommunene.  
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Endret utbytte for kommende år?  ? ? 

Sum    

 



Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Ingen endring for Eigersund kommune 0 0 0 

Sum 0 0 0 

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 

 
 

Alternative løsninger:  
Foreslå endringer i rådmannens forslag – herunder ikke gi høring. 
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