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Innspill til forslag om endring Energiloven - Prop 35 L (2015-2016)

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, med over 80 000 medlemmer.
Av disse jobber nærmere 3000 innen energiforsyningen, og vi er dermed den neste største
fagorganisasjonen på dette feltet.
NITO går imot de foreslåtte endringene i energiloven om at alle selskap - uansett størrelse - skal ha
selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Selskaper med
under 100 000 kunder, som i dag ikke er pålagt slikt skille, vil med regjeringens forslag måtte dele opp
og skille ut nettvirksomheten fra andre aktiviteter. Dette vil medføre økt byråkrati og økte kostnader.
Pålegget om selskapsmessig og funksjonelt skille også hindre uttak av synergieffekter og samordning.
Konsulentselskapet Varde Hartmark har på vegne av Defo og KS bedrift utarbeidet en rapport om
kostnadene regjeringens forslag. Merkostnadene ved å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille er
estimert til henholdsvis 1,3 og 3,3 milliarder kroner, i sum ca. 4,6 milliarder kroner. Regningen blir
sendt til eierne gjennom redusert avkastning og til kunden gjennom økte tariffer. Myndighetene har så
vidt NITO kjenner til ikke utredet de økonomiske konsekvensene av lovforslaget.
Rapporten fra Varde Hartmark viser at det er spesielt en innføring av det funksjonelle skillet som vil bli
kostbart, med en prislapp på rundt 3,3 milliarder kroner i løpet av et tiårs-perspektiv. Innføring av
funksjonelt skille vil spesielt ramme energibedriftene i distriktene, og sannsynligvis redusere viktige
kompetansearbeidsplasser der.
Høyere kostnader gir høyere nettleie. Særlig kunder i grisgrendte områder, hvor det er få kunder å
dele kostnadene på, vil få høyere nettleie. Økte kostnader kan tvinge eierne til å selge eller fusjonere
nettselskapet, med risiko for dårligere lokal beredskap i distriktet, og mindre fokus på lokale behov for
nettutbygging som konsekvens. NITO mener denne type strukturendringer bør skje som resultat av
frivillige prosesser.
Det er særlig kravet til funksjonelt skille NITO er kritisk til. Dette kravet treffer energiverkene i
distriktene langt hardere enn de store energiverkene lokalisert i eller i nærheten av Norges største
byer. Dette kan igjen øke forskjellene i leveringskvalitet mellom kundene i bynære strøk og distriktene.
Forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille begrunnes med at dette skal redusere risikoen for
kryssubsidiering og styrke nettselskapenes nøytralitet. Kryssubsidiering er forbudt, og så vidt NITO
kjenner til er ingen kryssubsidiering påvist.
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I EU gis adgang til unntak for selskap med mindre enn 100 000 kunder. EU mener en oppsplitting er
uheldig for selskaper med færre enn 100.000 kunder, fordi det påfører selskapene en unødig
administrativ og økonomisk byrde. Regjeringen ønsker nå å innføre en mer byråkratisk og dyrere
organisering enn det vi finner i resten av Europa. NITO er kritisk til at norske selskaper skal pålegges
strengere krav enn man må forholde seg til i EU.
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