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Høring av lovutkast om endringer i energiloven
1. Innledning
E-CO Energi as (”E-CO”) viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 28. juni 2005 hvor
berørte parter inviteres til å komme med uttalelse vedrørende departementets forslag til endringer i
energiloven.
E-CO er heleiet av Oslo kommune. Konsernet er Norges nest største kraftprodusent med anlegg
over store deler av Sør-Norge og eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Buskerud
Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Midlere årsproduksjon er ca. 9,7 TWh. Gjennom
Oppland Energi (61,4 prosent) eier konsernet deleier i regionalnett i Valdres og Vest-Oppland.
2. Konklusjoner
E-CO er kritisk til at departementet foreslår strengere regler norske energiselskap enn de som
følger av eldirektiv II. Etter E-COs oppfatning har ikke departementet tilstrekkelig godtgjort behovet
for eller fordelene med strengere krav for norsk energiselskap enn de som gjelder for virksomheter
i EU-statene. Forslagene vil påføre E-CO økte kostnader, redusere muligheten for koordinering og
styring i konsernet, og påføre nettkundene i Valdres og Vest Oppland økte kostnader.
Den foreslåtte bestemmelsen om informasjonsutveksling mellom ulike norske myndigheter er svært
generelt utformet. E-CO kan ikke se at det er grunnlag for at aktørene innenfor kraftbransjen
underlegges noen strengere lovgivning på dette området enn øvrig næringsliv.
E-CO har følgende kommentarer til departementets forslag:
3. Regulering av forholdet mellom morselskap og konkurransebasert virksomhet
E-CO er kritisk til departementets forslag om at atskillelseskrav også skal gjelde i forholdet mellom
morselskap og konkurransebasert virksomhet.
Det foreligger ikke noe behov for et forbud mot at personer fra et morselskap i et vertikalt integrert
konsern kan sitte i styret/ledelsen i konkurransebaserte virksomheter. Bakgrunnen for direktivets
atskillelseskrav er målet om at den monopolbaserte nettvirksomheten skal utøves uavhengig og
uten påvirkning. Det foreligger imidlertid ingen holdbare argumenter for å skulle regulere
morselskapets innflytelse over konkurransebasert virksomhet.

E-CO vil påpeke at departementet her går inn for å innføre et krav som det ikke finnes grunnlag for
i direktivet. Direktivet oppstiller ingen funksjonskrav eller begrensninger når det gjelder forholdet
mellom morselskap og konkurransebaserte virksomheter. Direktivet åpner tvert i mot for at
produksjonsselskaper kan være morselskap i vertikalt integrerte konsern og eie selskaper som
utøver nettvirksomhet.
At det ikke foreligger noe behov for krav om skille mellom morselskap og produksjons- og
omsetningsvirksomhet fremgår også av gjennomføringen i våre naboland. Verken i Sverige eller
Finland er det innført forbud mot at personer fra morselskapet i et vertikalt integrert konsern kan
sitte i styret i konkurransebaserte virksomheter.
Et krav om at styret/ledelsen i et morselskap ikke kan sitte i styret/ledelsen i produksjons/omsetningsvirksomhet vil ha stor betydning for aktørene i bransjen. Det er avgjørende for
konsernledelsen å kunne utforme strategier og planer og styre virksomhet som utøves i
konkurransebaserte bransjer. Kravet vil innebære et uforholdsmessig stort inngrep for et konsern
som E-CO, som primært utøver produksjonsvirksomhet, men som gjennom eierskap i andre
selskaper også eier nettanlegg. I slike tilfeller vil organiseringen av konsernet være særlig innrettet
med tanke på å fremme og utvikle produksjonsvirksomheten. Å innføre krav om atskillelse mellom
morselskap og produksjons- og omsetningsvirksomhet vil være ødeleggende for den koordinering
og styring som er nødvendig for å kunne drive konkurransebasert virksomhet på en hensiktsmessig
og effektiv måte.
4. Eierskap i selskaper med sentral- eller regionalnett
Departementet har særlig bedt om innspill vedrørende eventuell innføring av generelle krav om
atskillelse for selskaper med sentral- eller regionalnett. Slik E-CO ser det er det ingen grunn til
oppstille særlige regler om atskillelse for vertikalt integrerte selskaper som eier sentral- eller
regionalnett.
E-CO vil påpeke at Statnett har operatøransvar for hele det norske sentralnettet – også for de
anlegg som eies av andre. Nøytralitetshensyn må her sies å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom
reguleringen av Statnett. E-CO vil dessuten fremheve at direktivet kun pålegger atskillelseskrav for
nettoperatører og ikke for rene netteiere.
E-CO vil videre påpeke at særlige regler på dette området først og fremst vil ha betydning for
selskaper som ikke utøver annen nettvirksomhet. I de tilfeller hvor regionalnett drives sammen
med distribusjonsnett vil de nye atskillelseskravene i tilstrekkelig grad komme til anvendelse av de
allerede foreslåtte reglene om hvilke selskaper atskillelseskravene gjelder for.
Det vil med andre ord være selskaper som primært utøver produksjonsvirksomhet som vil bli
rammet dersom departementet velger å utvide anvendelsesområdet for de foreslåtte
atskillelseskravene. Dersom en slik utvidelse av reglenes anvendelsesområde kombineres med
departementets forslag om å oppstille atskillelseskrav også i forholdet mellom morselskap og
produksjons-/omsetningsselskaper vil dette gi helt urimelige utslag. E-CO er deleier i regionalnett.
For konsernet – hvor kjernevirksomhetene er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt
konsulent- og investeringsvirksomhet – vil en utvidelse av anvendelsesområdet for de nye
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atskillelseskravene kunne innebære at ledelsen/styret i morselskapet E-CO Energi as ikke kan sitte i
styret i datterselskaper som utøver produksjonsvirksomhet.
For E-CO vil atskillelseskravene innebære unødvendig byråkrati og en vanskeliggjøring av
muligheten for målrettet og effektiv drift. Økte kostnader vil føre til økning i nettariffen for våre
nettkunder i Valdres og Vest-Oppland. E-CO kan ikke se hvordan det å rette de foreslåtte
atskillelseskravene mot et produksjonskonsern som direkte eller indirekte er eier av sentral- eller
regionalnett på noen måte kan bidra til økt konkurranse innen omsetning og produksjon av kraft.
5. Utvidet adgang til informasjonsutveksling
Departementet foreslår en endring i § 7-1 tredje ledd som innebærer at bestemmelsen åpner for at
opplysninger uten hinder av taushetsplikt kan gis videre til andre norske myndigheter, til
myndigheter i andre land eller til internasjonale organisasjoner.
E-CO er kritisk til at bestemmelsen om informasjonsutveksling mellom ulike norske myndigheter er
så generelt utformet. Departementets forslag åpner for at det kan utveksles informasjon til alle
offentlige organer om alle forhold hvor det offentlige utfører en eller annen form for kontroll.
Departementets forslag innebærer at det vil være en videre adgang til utveksling av informasjon
om aktørene i kraftbransjen enn det som ellers følger av forvaltningsloven. E-CO kan ikke se at det
er grunnlag for at aktørene innenfor kraftbransjen underlegges noen strengere lovgivning på dette
området enn øvrig næringsliv.

Med vennlig hilsen

Hans Erik Horn (sign.)

Per-Arne Torbjørnsdal (sign.)
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