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HØRINGSINNSPILL PÅ ENDRINGER I ENERGILOVEN OM KRAV TIL SELSKAPSMESSIG OG 
FUNKSJONELT SKILLE 

 
 

Generelt 
På bakgrunn av høringsnotat relatert til «Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og 
funksjonelt skille», publisert 15. april 2015, ønsker Lier Everk og EB Nett å gi en felles 
høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet.  
 
 
 
Selskapsmessig og funksjonelt skille 
Lier Everk og EB Nett støtter forslaget til endring av energiloven; slik at det stilles krav til 
selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle 
energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  
 
 
 
Nettforetakets adgang til å selge eller leie ut kapasitet 
I høringsnotatet står følgende «Det foreslås at departementet i forskrift kan fastsette nærmere 
bestemmelser om nettforetakets adgang til å selge eller leie ut egen kapasitet, herunder 
driftskontrollfunksjoner, ved overskuddskapasitet og i beredskapssituasjoner.» 
 
Selskapene bak dette høringsinnspillet ser det som relevant å kunne selge eller leie ut kapasitet 
relatert til driftskontrollfunksjoner ved overskuddskapasitet og i beredskapssituasjoner. Men det er 
viktig at denne adgangen begrenses til funksjoner der det ikke er et naturlig tilbyder-marked. Vi 
mener denne adgangen kun må gjelde områder der det ikke hindrer utvikling av et 
leverandørmarked. Spesielt ønsker vi tydelighet for at dette ikke gjelder salg eller utleie av 
montørkapasitet, utover en beredskapssituasjon, som hindrer en naturlig markedsutvikling blant 
tilbydere av entreprenørtjenester.  



 

1565889  Side 2 av 2  

 

DSO-rollen  
I høringsnotatet er forslaget fra Reiten-utvalget om innføring av en DSO-rolle kommentert. I den 
forbindelse ønsker vi å henvise til felles høringsinnspill til Reitenutvalgets rapport gitt fra følgende 
selskap: Krødsherad Everk Kf, Hurum Energiverk AS, Hallingdal Kraftnett AS, Øvre Eiker Energi AS, 
Lier Everk AS, Hadeland EnergiNett AS og EB Nett AS 
 
I dette høringsinnspillet ble det beskrevet en praktisk og pragmatisk tilnærming til hvordan man kan 
oppnå hensikten med DSO-rollen (som beskrevet i Reitenutvalgets rapport).  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lier Everk AS 
EB Nett AS 
 


