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Høring - endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille 

 

Vi viser til departementets høringsnotat «Forslag til endringer i energiloven, datert 15.4 2015.  

 

Vi er enig i OED om at bransje som står ovenfor store endringer og utfordringer. Og vi som 

alle andre må ha som mål å drive nettvirksomheten på en måte som gjør at kundene ikke 

betaler mer enn nødvendig.  

 

Men vi er sterkt uenige med OEDs mening om at et krav til selskapsmessig og funksjonelt 

skille vil sikre en bedre styring og drift av nettvirksomheten. 

  

Vi oppfatter det som om det er et politisk mål å få færre selskaper, og vi kan ikke se at de har 

noen gode argumenter for dette. De sier at det er fordi det er mer effektivt å drive store 

selskaper, men hvor ligger grunnlaget for denne konklusjonen? I forslaget til selskapsmessig 

og funksjonelt skille påstås det at dette vil lønne seg på lang sikt.  Dette fremkommer kun som 

en påstand. Det foreligger ikke et eneste regnestykke som dokumenter dette. 

 

Kravet vil kunne få store konsekvenser for distrikts-Norge da de som rammes av kravet stort 

sett er selskaper som ligger i distriktene, som oss.  Høland og Setskog Elverk SA er som 

mange andre små og mellomstore elverk en lokale bærebjelke for lokalsamfunnet. Vi er et 

samvirkelag hvor det er kundene som eier oss. Dvs at alt av overskudd går til investeringer i 

nettet og tilbake til kundene i form av redusert nettleie. Vi har ingen eiere som melker ut i 

andre enden.  

 

Det argumenteres fra myndighetshold at et krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for 

alle, betyr at alle selskaper får like vilkår uavhengig av størrelse og at dette således er 

rettferdig. Det er imidlertid ikke slik i praksis. I et stort selskap er det folk nok til å bemanne 

opp de forskjellige døtrene i konsernet på en annen måte enn det vil være hos oss.  Vi er helt 

avhengige av og kunne benytte alle ansatte på best mulig måte og på tvers av selskapets 
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forskjellige forretningsområder.  Ved et selskapsmessig og funksjonelt skille vil 

konsekvensen for oss være at vi må få på plass nye lederstillinger i nye selskaper, noe som 

hindrer den rasjonelle og effektive driften vi har i dag. En splitting kan skape et økt behov for 

små stillingsbrøker og økt bruk av midlertidige stillinger som følge av sesongmessige 

variasjoner i arbeidsmengde. I ytterste konsekvens kan lønnsomme, trygge og lokale 

arbeidsplasser forsvinne og bli sentralisert inn til større enheter. Vi vil da få redusert 

beredskap, dårligere service til kunden i vårt distrikt, økte kostnader som igjen resulterer i 

økte tariffer.  

 

Myndighetene er opptatt av stordriftsfordeler. Og det er vi også. Derfor har vi gjennom 

Nettalliansen oppnådd dette. Vi samarbeider med flere nettselskap om innkjøp, beredskap og 

kompetanse. Myndighetene er også opptatt av at det ikke skal drives kryssubsidiering mellom 

nett og øvrig virksomhet. Og dette sikrer de allerede gjennom kontroller og instrukser, så 

dette er etter vår mening allerede ivaretatt. Det samme gjelder nøytralitet. Her har vi klare 

kjøreregler for hva vi kan og ikke kan gjøre, og NVE kontrollerer at vi holder oss til 

lovverket. I tillegg kommer Elhuben som gjør at koblingen mellom nett og omsetning blir 

borte som fordel. Dersom vi ikke kan drive omsetning i samme selskap vil vi som omsetter 

forsvinne. Det samme vil mange andre omsettere i vår situasjon gjøre. Dette vil selvfølgelig 

være gunstig for de store som er igjen og kan ta ut større marginer enn tidligere. Men igjen er 

det kunden som vil sitte igjen med regningen. 

 

Vi ber om at myndighetene ikke legger unødvendige økonomiske byrder på oss mindre 

energiverkene, og på den måten gjør det umulig for oss å opprettholde ellers godt drevne 

energiverk i distriktene til det beste for kundene og deres eiere. Et krav om selskapsmessig og 

funksjonelt skille, er en slik unødvendig økonomisk byrde.  

 

For øvrig gir vi vår tilslutning till Defos tilsvar på departementets høringsutkast 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Lene Malnes 

Konstituert Daglig leder 

Høland og Setskog Elverk SA 

 


