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Høringssvar – Et bedre organisert strømnett   
 
 
Nettpartner viser til OEDs høringsnotat «Et bedre organisert strømnett», av 12.5.2014, med 
høringsfrist 1. oktober 2014. 
 
Nettpartner er en konkurranseutsatt entreprenør som hovedsakelig henter sine inntekter fra 
bygging og drift- og vedlikehold av elektrisk infrastruktur, samt tjenester knyttet til vakt- og 
beredskap mot eiere av distribusjon-, regional- og sentralnett. Nettpartner står ikke på listen over 
offisielle høringsinstanser, men som Norges markedsledende elektroentreprenør tillater vi oss 
allikevel å komme med våre kommentarer til høringsnotatet. 
 
Nettpartner mener at de rendyrkede elektroentreprenørene kan spille en sentral rolle i 
effektiviseringen av nettselskapene. Videre er vi opptatt av forutsigbarhet, likebehandling og 
utviklingsmuligheter knyttet til den virksomheten vi driver. Under kommenterer vi seks av de 
anbefalinger som ble gitt av ekspertgruppen og som direkte griper inn i vår virksomhet: 
 

1. Selskapsmessig og funksjonelt skille: Nettpartner er av den oppfatning at det er riktig å 
innføre selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen virksomhet som har 
ekstern omsetning. I særdeleshet gjelder dette for de tilfeller der en virksomhet som har 
monopol mot eget nettselskap kan hente en vesentlig del av sine inntekter i et 
konkurranseutsatt marked, ref. 80/20-reglen i forskrift av 7. april 2006 nr 403 om 
innkjøpsregler i forsyningssektoren «Forsyningsforskriften». 
 

2. Endret tilknytningsplikt: Nettpartner er positiv til at tilknytningsplikten utvides. 
Nettpartner ser med fordel at nettselskapene tar ansvar for all fremføring av nett, 
herunder både mot produksjons- og forbruksanlegg. Vi mener at dette vil sikre et mer 
standardisert nett av god kvalitet, samt at det vil gi økonomiske stordriftsfordeler. 
 

3. Økt andel kostnadsnorm: Nettpartner er positiv til at kostnadsnormens andel i 
inntektsrammen økes fra 60 til 70 prosent. Dette vil føre til at nettselskapenes incentiver til 
kostnadseffektivisering styrkes og at nettselskapene må foreta vurderinger om de driver 
effektivt i alle ledd, herunder bruk av interne ressurser vs. kjøp av eksterne tjenester. 
 

 
 
 
 

 



 

 

4. Fjerning av kompetanseforskriften: Nettpartner mener det er riktig at 
kompetanseforskriften fjernes, da den er et hinder for kostnadseffektivitet: 

• Kostnadsdrivende rammevilkår: Regulering og volumspesifisering av nettselskaps 
bemannings- og kompetansekrav sikrer ikke høyest mulig forsyningssikkerhet til lavest 
mulig kostnad. 

• Ineffektiv organisering: Forskriften legger opp til en todeling av oppgaver som 
hindrer realisering av stordriftsfordeler (nettselskapene må ivareta forvaltning, vakt og 
kontrollfunksjoner, men kan konkurranseutsette vedlikehold og investeringsoppdrag).  

• Hinder for utdannelse: Det er et sterkt behov for å utdanne flere energimontører i 
Norge. Aktører som kun utfører forvaltning og kontrollfunksjoner vil ikke kunne tilby en 
komplett utdannelse gjennom lærlingtiden som gjenspeiler de krav som stilles til 
energimontører 
 

5. Pant i kraftledningsnettet: Nettpartner mener at et bedre rettsvern for pant i 
kraftledningsnettet vil gi økt tilgang til ekstern kapital for å finansiere de nødvendige 
investeringene i nettet. 

 
6. Tjenestekjøp i konsern: Nettpartner mener at alle kjøp av varer og tjenester skal skje 

etter konkurranse der tildelingen skal skje på objektive og ikke-diskriminerende kriterier, i 
en prosess der oppdragsgiver ivaretar kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 
Dette for å sikre kostnadseffektive anskaffelser og at nettselskapets kunder ikke belastes 
for ineffektivitet eller kryssubsidiering. Dette punktet vil også forsterke punkt 1. over, ref. 
selskapsmessig skille av nett og annen virksomhet som selger tjenester eksternt. 

 
Nettpartner mener i tillegg at det må settes en stopper for at nettselskapene som har egne 
montører som er direkte knyttet til driften av nettselskapet kan tilby disse montør-
ressursene i et eksternt marked. Dvs. fjerne den mulighet som ligger i 80/20-reglen i 
Forsyningsforskriften også der det ikke foreligger et selskapsskille. 
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