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Høringssvar - Forslag til endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og 
funksjonelt skille 
 

Det vises til KS sitt høringssvar av 24. september 2014 til Olje- og energidepartementet om høring på 

rapport fra ekspertgruppen (Reitenutvalget) om organisering av strømnett. 

KS hadde følgende merknad til ekspertgruppens forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt 

skille:  

«Forslaget fra utvalget om selskapsmessig og funksjonelt skille er et skritt for å få større fokus 

på nettvirksomhet fra eiers side og færre utfordringer som følge av mindre incentiver til 

kryssubsidiering. Samtidig må dette sees i sammenheng med hva det vil bety av økte 

administrative kostnader for de små og mellomstore selskapene, samt for kraftprodusenter 

og industriselskaper som eier nettanlegg med få kunder.  Utskillelse av datterselskaper og 

etablering av konsern medfører utgifter til juridisk og økonomisk bistand, og økte kostnader 

til administrasjon, drift inkludert styrevirksomhet. Derfor bør forslaget fra Reiten utvalget kun 

være obligatorisk for selskaper som har et vist antall nettkunder.  For selskaper med færre 

nettkunder bør det være frivillig om man ønsker å foreta et fullt selskapsmessig og 

funksjonelt skille, som blant annet betyr regler og regnskapsføring for konserninterne kjøp og 

splittede kundedatabaser internt i konsernet. 

KS støtter utvalgets forslag om et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen 

virksomhet. Dette kan løse problemer som følge av incentiver til kryssubsidiering (inntekter 

fra virksomhet i skjermet sektor finansierer virksomhet i konkurranseutsatt sektor).  KS vil 

allikevel peke på at forslaget kan gi store administrative kostnader for små og mellomstore 

selskaper. Mange av de små og mellomstore selskapene drifter selskapene sine svært 

effektivt, med stort lokalt samfunnsansvar.  KS mener at det fortsatt er et behov for å skille på 

størrelse, og at kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille kun bør være obligatorisk for 

selskaper som har minst 30-50 000 nettkunder.» 

 

Departementet foreslår å fjerne gjeldende grense på 100 000 kunder som vilkår for at krav til 

selskapsmessig og funksjonelt skille inntrer. Kravet skal omfatte alle foretak med inntektsramme som 



driver nettvirksomhet. Det foreslås ingen nedre grense med hensyn til kundemasse eller andre 

størrelseskriterier for nettselskapet.  

KS er ikke enig i forslaget om ingen nedre grense med hensyn til kundemasse som vilkår for at krav til 

selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde. Med samme begrunnelse som i høringssvar av 24. 

september 2014, mener KS at kravet kun bør gjelde selskaper som har minst 30-50 000 nettkunder. 

For selskaper med færre nettkunder, bør det være frivillig om man ønsker å foreta et fullt skille. 

Departementet mener også at det er hensiktsmessig at selskapsmessig  og funksjonelt skille skal 

være gjennomført innen tre år fra lovendringenes ikraftredelse. KS mener at realismen i 

tidsperspektivet må vurderes blant annet opp mot eventuelle endringer i kommunestrukturen. 
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