
 

Jæren Everk Kommunalt foretak i Hå  Postboks 55, 4367 Nærbø | Telefon: 51 79 95 00 | Faks: 51 79 95 11 | e-post: post@jev.no 

Besøksadresse: Bernervegen 28,  4365 Nærbø | Bankgiro: 3335 07 04065 | Org.nr: NO 882 023 702 MVA | Internett: www.jev.no 

 
 
 
 
 
Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep 
 
0033 OSLO 
 
 
 
Saksbehandler:  Prosjekt:  Vår ref:  Deres  ref:  Dato:  
Birger Høyland 
970 54 730 
bh@jev.no 

   15/15221   26.05.2015 

 
 
 
 
 
Høringssvar til Forslag til endringer i Energiloven . 
Jæren Everk har mottatt Olje- og energidepartementet (OED) sitt høringsnotat med forslag til 
endringer i energiloven av 15. april 2015. Endringene gjelder krav om selskapsmessig og 
funksjonelt skille. 
 
Forslaget til lovendring ser slik ut:  
I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk 
av energi m.m (energiloven) gjøres følgende endringer:  
 
§ 1-3 tredje ledd skal lyde:  
Med integrert foretak forstås i denne lov: Foretak eller en gruppe av foretak som driver 
overføring, omforming eller fordeling av elektrisk energi (nettvirksomhet) i tillegg til annen 
virksomhet. En gruppe av foretak omfattes dersom det kan utøves kontroll med foretak i 
gruppen.  
 
§ 4-6 skal lyde:  
I et integrert foretak skal nettvirksomhet være organisert som egen selvstendig juridisk 
enhet, adskilt fra annen virksomhet. Nettforetak skal ikke ha kontroll over foretak som driver 
annen virksomhet. Foretak som driver konsesjonspliktig produksjon eller omsetning av 
elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet skal ikke ha kontroll over nettforetak.  
 
Første ledd er ikke til hinder for samarbeid om felles driftssentral mellom nettforetak og 
foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet, forutsatt at 
nettforetaket har styring og ansvar for driftssentralens nettfunksjoner. Departementet kan i 
forskrift fastsette bestemmelser som gir nettforetak adgang til å selge eller leie ut egen 
kapasitet, herunder driftskontrollfunksjoner, ved overskuddskapasitet og i 
beredskapssituasjoner.  
 
Departementet eller reguleringsmyndigheten kan gi dispensasjon fra hele eller deler av 
kravet om selskapsmessig skille fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen.  
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Krav om selskapsmessig skille fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen skal 
gjennomføres innen den frist departementet fastsetter.  
 
Departementet kan gi nærmere forskrifter, og departementet eller reguleringsmyndigheten 
kan fastsette vilkår i konsesjon etter § 4-1 om forhold nevnt i denne bestemmelsen.  
 
§ 4-7 skal lyde:  
Et integrert foretak må oppfylle krav om funksjonelt skille fastsatt i eller i medhold av 
denne bestemmelsen innen den frist departementet fastsetter.  
 
Personer i ledelsen i nettforetak kan ikke delta i ledelsen i foretak som driver annen 
virksomhet innenfor det integrerte foretaket. 15.04. 2015 
 
Morselskap eller kontrollerende eier skal ikke gi instrukser til nettforetak om den daglige 
driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet. Dette er ikke 
til hinder for overordnet kontroll med nettforetakets økonomiske rammer.  
 
Departementet eller reguleringsmyndigheten kan gi dispensasjon fra hele eller deler av 
kravet til funksjonelt skille fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen.  
Departementet kan gi nærmere forskrifter, og departementet eller reguleringsmyndigheten 
kan fastsette vilkår for konsesjon etter § 4-1 om forhold nevnt i denne bestemmelsen. 
 
Hovedgrunnen til at OED ønsker lovendringen med bl.  annet følgende: 
• Det skal være like krav til alle nettselskap med hensyn til selskapsmessig og funksjonelt 

skille mellom nettvirksomhet og produksjons- /omsetningsvirksomhet. I dag gjelder kravet 
kun nettselskap som har over 100 000 nettkunder. Dette ny kravet skal bidra til redusert 
risiko for kryssubsidiering og til å styrke nøytraliteten mot annen konkurranseutsatt 
virksomhet. 

 
• Formålet med lovforslaget er å redusere antall ineffektive selskap som i dag har høyere 

kostnader enn nødvendig for nettjenester. Ved å skille ut nettvirksomheten i egen juridisk 
enhet blir det enklere å se den reelle verdiskapingen i andre virksomheter. Å skille ut 
nettvirksomheten gjør det også enklere å etablere framtidige sammenslåinger og dermed 
oppnå stordriftsfordeler.  

 
• Eierne av nettselskapene skal få økt oppmerksomhet med nettvirksomheten når det 

gjelder drift og investeringer. Kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille foreslås 
utvidet fra å gjelde produksjon og omsetning av elektrisk energi til å gjelde annen 
virksomhet enn nettvirksomhet.  

 
• OED er klar over at selskapsmessig og funksjonelt skille på kort sikt vil medføre at det 

påløper ekstra kostnader, særlig for mindre selskap. Denne «ulempen» skal oppveies av 
redusert behov for omfattende monopolkontroll og tilsynsvirksomhet fremover. 

 
• Alle berørte selskap skal få en periode på tre år etter at loven er trådt i kraft til å tilpasse 

seg de nye kravene. 
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Konsekvenser for Jæren Everk om lovendringen blir i nnført 
Jæren Everk er i dag et middels stort nettselskap med ca. 8400 nettkunder. OEDs forslag om 
å fjerne grensen på 100 000 nettkunder og gjøre kravet om selskapsmessig og funksjonelt 
skille til et generelt krav for samtlige foretak som driver nettvirksomhet med inntektsramme, 
uavhengig av antall nettkunder, vil få stor innvirkning for Jæren Everk. 
 
Kravet om selskapsmessig skille (§ 4-6) og funksjonelt skille (§ 4-7) vil for Jæren Everk bety 
en omorganisering der dagens selskap må deles opp i flere selskap. Ansatte i ledende 
stillinger kan ikke lenger ha overlappende funksjoner. Dette vil gjøre driften mindre effektiv 
enn slik det er i dag. Det vil medføre økte kostnader til flere personer i ledelse og 
administrasjon, ekstra styre og ikke minst flere IT-systemer. 
 
Nettleien i Hå kommune er blant landets laveste – målt opp i mot alle nettselskap i landet. 
NVE har delt nettleiekostnadene inn i syv soner. Jæren Everk ligger i grønn sone sammen 
med Lyse, BKK, Hafslund og noen få andre nettselskap. Grønn sone er den beste pris-sonen 
i landet – om du ikke har gratis nettleie. 
 

 
 
Jæren Everk er først og fremst bemannet ut fra hensynet til en god forsyningssikkerhet og 
beredskap. En av grunnene til at vi har låg nettleie er at vi kan selge ledig 
mannskapskapasitet til andre aktører, og på den måten få nyttet selskapets ansattes 
kompetanse på best mulig måte. Vi snakker her om salg og utleie av tjenester som 
innmåling, gravemelding, kabelpåvisning og drift og vedlikehold av fjernvarme og gatelys.  
 
Det er for oss ennå noe uklart hvor stor andel overskuddskapasitet vi kan leie ut/selge etter 
lovendringen.  NVE har signalisert at det skal gis en åpning for salg av overskuddskapasitet 
(mannskapstimer) i begrenset omfang. OED må bli mer konkret på hva som menes med 
nettforetakets adgang til å selge ut eller leie ut egen overskuddskapasitet. Nettleien for 
kundene i Hå kommune vil stige dersom vi ikke skal kunne nytte ledig kapasitet i selskapet til 
andre virksomheter. 
 
Jæren Everk drifter i dag nettselskapet på en hensiktsmessig og god måte. Strenge krav til 
regnskapsmessig skille og streng regulering, med hyppige tilsyn, sikrer at kravet til nøytralitet 
blir etterlevd. 
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Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskap vil være 
kostnadsdrivende og føre til høyere nettleie for nettkundene og mindre utbytte til eierne. 
Myndighetene kan ikke dokumentere med kost/nytte-analyser at kravet er lønnsomt. Kravet 
bør derfor ikke innføres før slik dokumentasjon er på plass. 
 
Det vil uansett komme endringer blant nettselskapene her i landet. Det er mange indikatorer 
som tilsier dette. Blant annet er det et utstrakt samarbeid om AMS (Smart strøm) hos veldig 
mange nettselskapet i dag. Mer enn noen gang. Dette er en prosess som sannsynligvis vil 
føre til framtidige fusjoner og større enheter også i denne bransjen. Derfor hadde det kanskje 
vært lurt ikke å presse på med lovendringen slik forslaget nå foreligger.  

 
Kanskje viktigere enn denne lovendringen er kommunereformen. Endringer i 
kommunestruktur vil vel uansett føre til endring i nettselskapsstruktur? 
 
Jæren Everk er satt til å forvalte fellesskapets verdier og ressurser. Slik vi ser det vil ikke 
lovendringen gjøre oss i stand til å forvalte dette på en bedre måte, snarere tvert i mot. 
 
 
Med hilsen 
Jæren Everk 
 
 
 
Birger Høyland  
Everkssjef  
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