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Olje- og energidepartementet har sendt på høring bl.a. et forslag om krav til selskapsmessig og 
funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med 
inntektsramme fastsatt av NVE. NTE-konsernet har i dag etablert selskapsmessige skiller mellom 
monopolvirksomheten og øvrig konkurranseutsatt virksomhet. De endringene som er foreslått i 
høringsnotatet vil følgelig ikke omfatte betydelige endringer for NTE som konsern. 
 
Her er uttalelse til saken fra selskapene i NTE-konsernet: NTE Holding, NTE Nett, NTE Energi og NTE 
Marked: 
 
• Den foreslåtte lovendringen som omfatter krav om selskapsmessig og funksjonelt skille vil etter NTEs 
mening bidra til en ytterligere reduksjon i risikoen for kryssubsidiering og bidra til å forsterke og 
tydeliggjøre nøytraliteten i forholdet til annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet. Kravet vil 
videre bidra positivt til en mer korrekt sammenligning av nettvirksomhetene gjennom NVEs 
nettregulering. Dette vil kunne bidra til en mer effektiv nettvirksomhet. En gjennomføring av lovkravet vil 
videre legge grunnlaget for en eventuell etablering av en nøytral DSO-rolle i. eller i tilknytning til, 
nettselskapet. NTE understreker at det også i fremtiden må legges til rette for naturlige synergier, og 
dermed kostnadsbesparelser, gjennom konsernorganisering, eks samarbeid om en felles driftssentral.  
 
• NTE støtter fullt ut ekspertgruppens forslag om at nettselskapene skal kunne kreve anleggsbidrag for 
radialer på alle nettnivå. Prinsippet om at den som utløser en nettkostnad, selv skal dekke kostnaden er 
viktig. Dette er spesielt viktig for områder i nettet hvor man får stor utbygging av ny fornybar 
kraftproduksjon, som gjerne er plassert langt unna forbruk. I disse tilfellene vil det kreve store 
nettinvesteringer å tilknytte nettet. Dersom utbygger skal få riktig prissignal i forhold til 
samfunnsøkonomi, må også infrastrukturkostnadene bli synlige når investeringsbeslutningen tas. I dag 
løses dette gjennom bruk av anleggsbidrag og tariff for produksjonsrelatert nettanlegg. Dette er et 
regelverk som i dag er vanskelig å tolke og som medfører betydelig usikkerhet for utbyggere og 
nettselskaper. Det er derfor viktig med en presisering av Kontrollforskriften slik at kostnadsfordelingene 
mellom aktørene blir tydeliggjort, både når det gjelder anleggsbidrag og klassifisering/tariffering av 
produksjonsrelaterte nettanlegg.  
 
• NTE støtter også forslaget om fjerning av kompetanseforskriften slik den er formulert i dag, som er en 
detaljstyring av nettselskapenes organisering. Dette bør endres til funksjonsstyring, dvs. et krav om at 
nettselskapene skal ha egen kompetanse til å forestå planlegging, bygging og drift av nettanlegg osv. Vi 
mener at øvrige forskrifter er dekkende for denne type regulering, bl.a. beredskapsforskriften (BFE) som 
stiller tydelige krav til nettselskapenes kompetanse og virksomhet. 
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