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Høringssvar - NOU 2012:7 Mer effektiv konkurranselov 

 

Det vises til Olje- og energidepartementets e-post av 6. mars 2012, der det bes om merknader til 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets brev av 22. februar 2012 om høring av 

Konkurranselovutvalgets utredning inntatt i NOU 2012:7. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) takker for muligheten til å avgi merknader. 

 

Som Konkurranselovutvalgets utredning viser, er konkurranselovens regler i høy grad relevante for 

kraftmarkedet. Kraftmarkedet er av stor samfunnsmessig betydning, og det er derfor avgjørende at 

Konkurransetilsynet tillegges den nødvendige myndighet og de nødvendige sanksjonsmidler til å utøve 

sine oppgaver i tråd med konkurranselovens formål. 

 

Kraftmarkedet består blant annet av aktører som har monopol innenfor sitt område for levering av 

nettjenester. Som for andre monopolister, er det nødvendig med særskilt regulering av disse aktørene for 

å sikre at de leverer det de skal, ikke tar en for høy pris og ikke leverer tjenester av for lav kvalitet. NVE 

håndhever på denne bakgrunn lover og forskrifter med samme eller lignende formål som 

konkurranseloven, og disse kan sies å utfylle konkurranselovens materielle regler. 

 

Ett eksempel på struktur- og adferdsregler som kan sies å utfylle konkurranselovens regler, er reglene i 

energiloven §§ 4-6 og 4-7 som pålegger juridisk og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet 

(monopolvirksomhet) og produksjons- og leverandørvirksomhet (konkurranseutsatt virksomhet).
1
 Disse 

reglene er gitt blant annet på bakgrunn av direktiv 2003/54/EF (elmarkedsdirektiv II),
2
 som i EU nå er 

avløst av direktiv 2009/72/EF (elmarkedsdirektiv III).
3
 Ved den kommende gjennomføringen av 

                                                      
1
 Jf. også blant annet forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved 

kraftomsetning og fakturering av nettjenester §§ 8-1 og 8-1a 
2
 Jf. direktivets artikkel 10 og 15 

3
 Direktivet er del av den såkalte ”tredje energimarkedspakke”, som for øvrig består av forordning (EF) 

nr. 714/2009 om grensekryssende handel med elektrisitet, forordning (EF) nr. 713/2009 om opprettelsen av EU-
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sistnevnte direktiv i norsk rett, vil det, med forbehold for politisk avklaring av tolknings- og 

tilpasningsspørsmål, bli nødvendig med enda strengere regler for skille mellom monopol- og 

konkurranseutsatt virksomhet.
4
 

 

All den tid NVE og Konkurransetilsynet fører tilsyn med regler som gjelder de samme aktører og som 

har lignende eller samme formål, er det hensiktsmessig at de to organer samarbeider. NVE samarbeider 

allerede med Konkurransetilsynet, noe som blant annet har gitt seg uttrykk i et felles dokument om 

samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet,
5
 og vi ser frem til et fortsatt konstruktivt samarbeid. I den 

sammenheng kan det også nevnes at elmarkedsdirektiv III stiller eksplisitte krav til samarbeid og 

informasjonsutveksling mellom den nasjonale energimyndigheten og konkurransemyndighetene.
6
 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gunn Oland 

avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 

fung. seksjonssjef 

 

 

 

 Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner. 

 

  

  

 

                                                                                                                                                                         

byrået ACER, direktiv 2009/73/EF (gassmarkedsdirektiv III) og forordning (EF) nr. 715/2009 om tilgang til 

gassrørledningsnett 
4
 Jf. blant annet dette direktivets artikkel 9 om eierskapsmessig skille mellom monopol og konkurranseutsatt 

virksomhet 
5
 Jf. dokumentet ”Samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat, Konkurransetilsynet og Kredittilsynet 

– Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet” av 19. januar 2012 
6
 Jf. direktivets artikkel 36 første avsnitt, artikkel 37 nr. 1 bokstav j og o, artikkel 37 nr. 2, samt artikkel 37 nr. 4 

bokstav b, jf. også artikkel 35 nr. 4 bokstav b punkt ii). En annen ny EU-rettsakt som aktualiserer samarbeid 

mellom energi- og konkurransemyndigheter, er forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gjennomsiktighet 

på engrosmarkedene for energi (REMIT) 


