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Høringssvar - Endringer i energiloven om funksjonelt skille

Vi viser til høringsnotat vedrørende endringer i energilovens §4-7 om funksjonelt skille for nettforetak.
Det selskapsmessige og funksjonelle skillet for nettforetak gjelder i dag for nettselskaper med mer enn
100.000 kunder. Departementet foreslår i høringsnotatet et unntak fra kravet om funksjonelt skille for
nettforetak med 10.000 eller færre kunder.
AE har siden lovendringen i 2009 vært underlagt kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille.
Nettselskapene innehar en monopolrolle og AE finner det urimelig at ikke alle nettselskaper skal
underlegges likelydende krav. Flere enn 60% av nettselskapene har færre enn 10.000 kunder og et
stort antall nettselskaper vil unntas fra kravene dersom grensen settes som foreslått. Kravene til
nøytral opptreden og armlengdes avstand mellom nettselskapet og konkurranseutsatt virksomhet må
praktiseres på en ensartet måte. Dette gir nødvendig sikkerhet for nøytral opptreden overfor kunder,
leverandører og konkurrenter. Det kan ikke foreligge en rett til å være monopolist dersom man ikke
tilfredsstiller de regulatoriske kravene som gjelder for denne type virksomhet.
Nettselskapenes inntektsramme fastsettes delvis med utgangspunkt i selskapenes egne kostnader og
delvis på basis av en effektivitetsmåling med andre nettselskaper. I effektivitetsmålingen vurderes det
enkelte nettselskap opp mot et fiktivt mønsterselskap som er sammensatt av selskaper som vurderes
som de mest effektive (frontselskapene). Regelverket har så langt tillatt at også nettselskaper som ikke
er underlagt det funksjonelle skillet skal kunne være frontselskap. AE finner dette urimelig da disse
selskapene ikke er underlagt de samme kravene, og vil derfor anmode om at regelverket endres.
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AE mener at kravene til funksjonelt skille må gjelde for alle nettselskaper. Dersom nettselskaper under
en viss størrelse fritas for det funksjonelle skillet, så mener AE at disse selskapene ikke kan inngå som
frontselskaper i effektivitetsmålingen mellom nettselskapene.
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