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Høringssvar til forslag om endring av energiloven 

 

Sunndal kommunestyre viser til høringsnotat av 15.04.15 «Forslag til endringer i energiloven». 

 

Forslaget til endringer i energiloven slik at det stilles krav om selskapsmessig og funksjonelt 

skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme 

fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gi store konsekvenser for Sunndal 

kommune.  Årsaken til dette er at eier av distribusjonsnettet i kommunen er organisert som 

kommunalt foretak. Endringene lovforslaget vil dermed berøre kommunen som organisasjon 

direkte. 

 

Sunndal kommune sier seg direkte uenig i det meste av argumentasjonen departementet bruker 

som begrunnelse for forslaget til endring av dagens lovgivning. Samtidig som det påpekes at 

mangelfull konsekvensutredning av endringsforslaget gjør at betydelige negative konsekvenser 

av lovendringen blir lite synlige. 

 

- Redusert nettkostnader gjennom stordriftsfordel eller fusjon. 

Dagens organisering av nettvirksomhet gir muligheter til at virksomheten i små- og mellomstore 

selskaper kan være kostnadseffektiv og rasjonell. Byråkratisering gjennom nye krav til 

funksjonelt og selskapsmessig skille vil gi økte kostnader. En gjennomgang av nettleien i flere 

selskaper viser at ulikheter skyldes geografiske og forbruksmessige forhold langt mer enn 

organisering og størrelse på nettselskapet 

- Utjevning knyttet til realisering av fornybar energi. 

Økte nettkostnader knyttet til nasjonal satsing på fornybar energi blir ikke mer rettferdig selv om 

denne fordeles ut over flere forbrukere. I disse tilfellene vil kostnader og nytte i forhold til 

utbygging fordeles over betydelig større avstander enn selv de største nettselskapene kontrollerer, 

og en form for statlig fordelingsordning vil kunne utjevne disse adskillig bedre enn det man 

oppnår gjennom en omorganisering av dagens nettregime. En utredning om hvordan en slik 
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ordning skal kunne finansieres og administreres burde ha vært utredet før forslag til endring av 

dagens energilov ble sendt på høring. 

 

- Hindre krysssubsidiering av konkurranseutsatt virksomhet 

Det er allerede innenfor dagens ordning gode rutiner i forhold til rapportering og kontroll av dette 

området. Det er heller ikke dokumentert gjennom utredning eller høringsnotat at forhold rundt 

kryssubsidiering er et vesentlig problem innenfor dagens lovverk. Å begrunne lovendringen 

basert på dette forholdet oppfattes som en mistenkeliggjøring av dagens nettselskaper uten rot i 

virkeligheten. 

 

- Behov for økt kompetanse og kapitalbehov. 

Dagens muligheter for organisering medfører muligheter for kunnskapsdeling, kapasitetutnytting 

og maksimal ressursutnytting av datasystem og infrastruktur i de små- og mellomstore 

selskapene. Mer oppdeling og mer byråkratisering vil skape problemer for best mulig utnytting 

av disse faktorene, samtidig som delingen kan skape større behov for bruk av små stillingsbrøker 

og økt bruk av midlertidige stillinger som følge av sesongmessige variasjoner i arbeidsmengde. 

Når det gjelder kapitalbehov, viser det seg at de fleste av de små- og mellomstore selskapene har 

en langt bedre standard på nettet ett de fleste store. Dette vises også gjennom at 

leveringssikkerheten til disse selskapene gjennomgående er meget god. Noe de siste årenes 

ekstremvær har gitt klare indikasjoner på. Mye av dette skyldes også at lokal tilhørighet over 

lang tid både har gitt god kunnskap knyttet til levetiden på de ulike delene av nettet, samtidig 

som at lokalt eierskap har medført vilje til en betydelig større langsiktighet i utbygging og 

vedlikehold.  

 

Når det gjelder kapitaltilgang har mange av disse selskapene også betydelig del av sin 

finansieringen knyttet til ansvarlige lån fra eier. Situasjonen medfører at oppdeling av selskapene 

fort vil medføre betydelige utfordringer i forhold til nødvendig kapitalbehov for å løse ut disse 

låna ved at selskapsform og eventuelt også eierstruktur blir endret. Ut over dette er det 

etubestridelig faktum at små- og mellomstore energiselskap i Norge har en svært høy andel 

egenkapital. Argumentasjonen for at akutte kapitalbehov skal skape nødvendighet for å bryte opp 

dagens selskapsstruktur er derfor uforståelig.  

 

- Reduksjon av monopolsituasjon og redusert behov for tilsyn og kontroll. 

Høringsnotatet argumenterer for at endring av lovverket knyttet til selskapsmessig og funksjonelt 

skille skal gi redusert monopolsituasjon og mindre behov for tilsyn og kontroll. Et slikt 

synspunkt virker i beste i bete fall naivt, da erfaringen er at sentralisering normalt sett vil 

medføre det motsatte. Nettvirksomheten vil alltid ligge i en eller annen form for monopol, og 

monopolproblematikk forsvinner ikke ved at man gjør det enkelte monopol større. Store 

enerådende enheter for betydelige geografiske områder i retning av dagens fylker eller landsdeler 

vil få betydelig markedsmakt og nødvendigvis utgjøre en betydelig utfordring i forhold til tilsyn 

og kontroll. Dagens ordning med regelmessig rapportering og tilsyn fra NVE er utviklet og 

videreforedlet gjennom mange år, og det er lite som tyder på at den nå er gått fullstendig ut på 

dato. 
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Oppsummering:  

Sunndal kommunestyre har liten forståelse for endringene i energiloven som foreslås gjennom 

det utsendte høringsnotatet. Sunndal kommune mener også at så pass vidtrekkende endringer bør 

konsekvens utredes før de fremmes som forslag til endring av lovverk. Sunndal kommune er 

derfor av den oppfatning av at forslaget til lovendring ikke bør fremmes før en slik utredning er 

foretatt, og at forslaget må sendes tilbake til Olje- og energidepartementet med klar beskjed om 

dette.  

 

Høringsuttalelsen er behandlet og godkjent av Sunndal kommunestyre, 13.05.2015 og dette 

brevet oversendes etter fullmakt.  

 

 

 

Med hilsen 

Gunnvald Granmo 
økonomisjef 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

 

 

 

 

 


