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Høring om endring av krav til funksjonelt skille for nettforetak 

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere 

grad. Vi har 100 000 medlemmer fordelt på alle sektorer, deriblant et betydelig antall medlemmer fra 

virksomheter involvert i kraftforsyningen.   

 

NITO støtter forslaget om å endre kravet til funksjonelt skille, slik at grensen igjen heves til å gjelde 

for nettforetak med 100 000 eller flere kunder.  

 

Denne endringen er i tråd med NITOs politikk om strukturendringer i kraftnæringen. Vi har i tidligere 

høringer på dette området vært kritiske til et krav om funksjonelt skille for nettselskaper i Norge som 

har vært strengere enn hva som er tilfellet i EU, hvor de opererer med en grense på nettopp 100 000 

kunder.  

 

Vi har blant annet påpekt at dette vil kunne medføre et økende konsolideringspress på lokale 

kraftselskap, ha uheldige konsekvenser for den lokale beredskapen samt føre til tap av lokale 

kompetansearbeidsplasser.  

  

Et skarpt skille mellom nettvirksomhet og produksjon av kraft kan dessuten på sikt svekke evnen til å 

gjenopprette strømforsyningen ved strømbrudd i regionale distribusjonsnett. Kravet om funksjonelt 

skille bidrar til å splitte opp fagmiljøer, som i slike situasjoner er nært forbundet og avhengige av 

hverandre. Dette kan dermed svekke den lokale kraftberedskapen. 

 

På denne bakgrunn er NITO positive til at Olje- og energidepartementet nå foreslår å heve grensen 

tilbake til kun å gjelde nettforetak med 100 000 eller flere kunder. Dette mener vi vil bidra til å sikre at 

energikonsern kan utnytte kompetansen i selskapet på en bedre og mer effektiv måte. Om forslaget 

til endring blir vedtatt vil de mellomstore nettselskapene dermed kunne bruke enda flere ressurser på 

sine kjerneoppgaver – å sikre en god og trygg kraftforsyning over hele landet.  
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