
 

Høringssvar på Reiten-utvalgets rapport.   
 

Selskapsmessig og funksjonelt skille 
 

I rapporten foreslås det selskapsmessig og funksjonelt skille fra annen virksomhet for alle 
nettselskaper, ikke bare de åtte som i dag har over 100 000 kunder.  Kravet til at 
nettvirksomhetens monopol framstår nøytralt med troverdighet og legitimitet ovenfor 
nettkundene og samfunnet bør være avgjørende.  Forslaget vil sammen med forslaget om 
leverandørsentrisk modell og Elhub bidra til tydeliggjøring av monopol-virksomhetens roller 
ovenfor kundene. Etter vår oppfatning er det riktig å innføre krav om selskapsmessig skille. 
 
Krav om funksjonelt skille mener vi imidlertid er uhensiktsmessig for de mindre selskapene 
da dette medfører økte kostnader, økt byråkratisering og som i praksis gjør det svært 
vanskelig for små selskaper / små konsern å kunne fortsette sin virksomhet.  
 
I tillegger nevner vi at det kommer nye regler som blant annet innføringen av Elhub som gjør 
kravet til funksjonelt skille mindre aktuelt. 
 
Det å anvende ansatte på tvers av avdelinger og selskaper, forutsatt riktig kostnadsføring, 
innebærer at man sparer penger og tar ut synergier, noe som vil kunne forsvinne ved krav 
om funksjonelt skille.  
 
 

DSO  
 

Forslaget om innføring av DSOer ser vi kan være hensiktsmessig for å sikre optimale 
investeringer i nettet på tvers av konsesjonsgrenser.  
 
Det er viktig at en stiller særlige nøytralitetskrav for DSOen både i forhold til 
kraftprodusenter og berørte nettselskap (områdekonsesjonærer) hvis DSOen selv er 
netteier.  
 
DSO bør minimum være funksjonelt skilt og fortrinnsvis selskapsmessig skilt fra virksomhet 
med økonomisk egeninteresse. 
 
DSOene må ikke kunne pålegge andre selskaper/konsesjonærer investeringer. Ved uenighet 
om investeringer må eventuelle pålegg gis av NVE. 
 
Det er viktig med gode prosesser med bred involvering av alle selskaper/konsesjonærer og 
det bør utarbeides kriterier for hvordan investeringsprosjekter skal vurderes.  
 
Tydelige kriterier for investeringer samt en felles lønnsomhetsmodell vil sørge for en mest 
mulig faktabasert tilnærming, og gi mindre rom for tolkning og misforståelser.  
Det skaper tillit til det arbeidet som gjøres i DSO, samt reduserer risiko for uenigheter hvor 
NVE må involveres for å ta endelige beslutninger. Prosessene som inngår i dagens KSU-
ordning er et godt utgangpunkt å bygge videre på. 



 
For DSO-arbeidet bør det derfor lages en finansieringsordning som tillater en bred 
involvering fra konsesjonærene i DSO-området uten at dette påvirker selskapenes 
effektivitet på en negativ måte.  
 
Vi ser det også som en fordel at det er en nærhet mellom DSO- og KDS-rollen. Dette gjelder 
spesielt med hensyn til samfunnsansvar, beredskap, reservekraft, prioritering av behov for 
ombygging/utbygging og for å gjøre nettet mere robust for ytre påkjenninger. 
 
Det vises forøvrig til felles uttalelse fra sju selskaper i Buskerud/Oppland.  
 
 

Oppheving av kompetanseforskriften 
 

Kompetanseforskriften foreslås opphevet i rapporten.  Øvre Eiker Energi støtter dette 
forslaget. Denne forskriften har etter hva vi har erfart ikke hatt noen funksjon.  Selskapene 
må i utgangspunktet stå fritt til å bemanne virksomheten ut fra sine behov som igjen er styrt 
av de krav som til enhver tid påhviler selskapet. 
 
 

Regionalnettet bør fjernes som eget nivå 
 

Vi støtter forlaget om at regionalnettet inngår som en del av distribusjonsnettet. Alternativet 
med at regionalnettet eventuelt inngikk i sentralnettet hadde neppe vært riktig og rasjonelt 
slik regionalnettet i Norge er utformet.  
 
Dette vil i imidlertid kreve en fornyelse av fokus i forhold til hvordan distribusjonsvirksomhet 
skal drives. Etter vår oppfatning bør sluttkundefokus i større grad bli førende for daglig drift 
og investeringer i de nye distribusjonsnettvirksomhetene. Det er viktig at slutt-
kundeperspektivet løftes fram i de nye virksomhetene med sammenslåtte regional og 
distribusjonsnett.       
 
 

Reglene for tjenestekjøp i konsern skjerpes  
 

Regelverket for tjenestekjøp til nettselskapet fra andre selskap i samme i konsern skjerpes 
ved at mulighet for direkteanskaffelse av tjenester ved 80 / 20 % regelen i 
forsyningsforskriften overstyres av nye krav i kontrollforskriften,  jfr egen høring fra NVE. 
Dette betyr i prinsippet at enhver anskaffelse av tjenester til nettselskapet skal anskaffes i 
konkurranse.   
 
Anskaffelse av administrative tjenester som f.eks regnskap, lønn, HR utgjør begrensede 
beløp i nettselskapenes driftskostnader mens anskaffelsesprosessene kan både være 
omfattende og kostnadskrevende. Mulighetene til å anskaffe slike tjenester ved direkte kjøp 
innen konsern bør tillates.  
 



Nettselskap bør i begrenset grad kunne selge overskuddskapasitet på montørtjenester ut i 
det eksterne markedet. Omfanget bør imidlertid begrenses til å få en rasjonell utnyttelse av 
mannskaper over året, samt i beredskapssituasjoner.  
 
 

Endring av kostnadsnorm og fjerning av minsteavkastningen 
 

Utvalget forslår å endre vekting av kostnadsnormen fra 60 til 70% og fjerne 
minsteavkastningen.  
 
Mange både små og store nettselskap viser i dag at det er mulig å drive effektivt til glede for 
sine kunder og eiere. Krav og forventning til selskapenes prestasjoner ventes å øke og 
effektivitetsfokuset vil følge.   
 
Vi støtter i prinsippet en skjerping av effektivitetskravene med 70 % vektlegging av 
kostnadsnormen, men det krever at modellen blir ennå mer robust enn i dag. Innskjerpingen 
bør derfor ikke iverksettes før man har fått justert inn modellen slik at nettselskapene har 
reell mulighet for å kunne forstå konsekvensen av tiltak som iverksettes.  
    
Fjerning av minimumsavkastningen bør ledsages av en lovregulering om konkurs og 
oppbudssituasjoner i nettselskap. Den økte finansielle risikoen for bransjen som forlaget vil 
innebære bør reflekteres i justert avkastningsrente for nettkapitalen 
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