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Repvåg Kraftlag ser med stor bekymring på den pågående prosessen i å få endret Energiloven 

med fokus på å få innført selskapsmessig- og funksjonelt skille.  

Forslaget vil innebære økt byråkrati, og frata selskapene muligheten til en rasjonell drift. I dag 

utnyttes ressursene på tvers i organisasjonen, og vi kan tilby våre kunder god og forutsigbar 

service. Repvåg Kraftlag rendyrker de forskjellige forretningsområdene og har et klart 

regnskapsmessig skille mellom monopolvirksomheten og den konkurranseutsatte delen av 

konsernet. Påstanden om at nettvirksomheten subsidierer øvrig virksomhet faller på sin egen 

urimelighet. Ved å øke kostnadene i monopoldelen går som alle vet effektiviteten ned. Med 

lavere effektivitet i nettvirksomheten får selskapet ikke igjen pengene som investeres i nettet. 

Dette vil undergrave selskapets virksomhet over tid, og vil bety en sakte avviklingen av 

nettvirksomheten. 

Dagens rammeregulering tar ikke hensyn til de ekstreme klimatiske forholdene nettet vårt 

utsettes for. Reguleringen tar heller ikke hensyn til de økte kostnadene vi har på grunn av 

sameksistensen med reindriften. I løpet av et år mister vi tre måneder av den beste anleggstiden 

ute i felt. Fra 1.mai til 1. juli er det ikke tillatt med anleggsvirksomhet på grunn av reinsdyrenes 

kalving, og i september / oktober må vil holde oss unna utmarken da reinsdyrene har parringstid. 

Disse utfordringene er med på å øke kostnadene i vår nettdrift. De økte kostnadene blir heller 

ikke borte ved en restrukturering, men forståelsen av utfordringene blir fjernet ved en 

restrukturering. Vi har en god sameksistens med reindriftsnæringen og har ingen konflikter med 

den, og våre kunder forstår at det er mer kostnadskrevende å drive nettet i vårt område.  

Kundene ønsker heller ikke en svekket beredskap, noe vi ser i våre kundeundersøkelser. De er 

også mer fornøyd med nivået på nettleien en gjennomsnittet av nettkundene i landet, følge TNS 

Gallup sin måling.   

Kryssubsidiering skal naturligvis ikke forekomme.  Det er ulovlig og selskapene må forholde seg   

til dette. For Repvåg Kraftlag har en eventuell subsidiering av virksomhet i konsernet derfor gått 

inn til nettselskapet for å kunne ta alle nødvendige og fordyrende investeringer som oppstår i et 

ekstremt nettområde på 71g nord. 

Ved å innføre selskapsmessig- og funksjonelt skille økes kostnadene våre betraktelig, og vi kan i 

ytterste konsekvens måtte tvinges til fusjon med et større nettselskap.  



 

- Så lenge man har mindre nettselskaper i distriktene er man sikret hjelp fra egne ressurser      

med folk som er lokalkjente. I et stort selskap vil man ha få eller ingen lokale ressurser i    

distriktet til bruk i krisetilfelle. For kundene i Repvåg Kraftlags forsyningsområde vil dette kunne 

være katastrofalt da veiene som regel er stengt når uværet raser. 

- Frykten for at våre områder ikke prioriteres tilstrekkelig i en situasjon der det oppstår feil flere 

steder i nettet i et stort energiselskap, er reell. KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer 

ved ikke levert energi) resulterer i at det er antallet kunder og effekt i nettet som styrer hvor 

feilrettingen vil starte, og hvor investeringene i nettet blir prioritert. Det er derfor en 

kjensgjerning at jo lengere ut i randsonen du kommer, jo mindre fokus får du fra 

sentraladministrasjonen. 

- Den lokale verdiskapningen energibransjen står for vil også sentraliseres, noe som vil skade 

vertskommunene og det lokale næringsliv. 

Avslutningsvis vil Repvåg Kraftlag be om at et krav til selskapsmessig- og funksjonelt skille ikke 

innføres for alle.  I de tilfeller myndighetene bestemmer seg for et krav til selskapsmessig skille, 

kan dette gjøres uten at kravet til et funksjonelt skille innføres.  Dette legger i så fall til rette for  

en bedre, mer effektivt og mindre byråkratisk styring av selskapene, enn dersom man velger å 

innføre både et krav til et selskapsmessig- og funksjonelt skille.  

Skulle det være noe uklart i det ovennevnte må De gjerne kontakte undertegnede. 
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