Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no
Oslo. 10.februar.2019

Vedrørende kommende regler om «branding».
I Distriktsenergi får vi nå et økende antall spørsmål om de varslede regler om branding.
Medlemmene våre forbereder seg mht en rekke regelendringer som trer i kraft fra 1.1.2021. I disse
prosessene kommer det spørsmål om hva som blir de kommende reglene om branding? Fra vår side
har vi ved flere anledninger rettet spørsmål til NVE der det er spurt om hvor NVE er i prosessen, og
hvilke endringer vi må forvente.
Så langt ser det ut til at svarene drøyer. Nå har NVE i mail på slutten av fjoråret, varslet at reglene
kommer på høring i løpet av våren 2019 og at det skal arrangeres en workshop i januar i år. Er dette
fortsatt den progresjonen NVE forholder seg til? Det er også sagt at reglene skal gjelde fra 1.1 2021.
Denne datoen er naturligvis en logisk konsekvens at det er en rekke andre regler som trer i kraft fra
samme tid, blant annet kravet til selskapsmessig skille og til det funksjonelle skillet for de dette
gjelder.
Nå er det slik at 1.1 2021 kommer relativt raskt, tatt i betraktning at reglene rundt merkenavn kan
innebære betydelige endringer og kostnader for selskapene. Vi vil derfor fra vår side be NVE
prioritere dette arbeidet, slik at en på den måten sikrer tilstrekkelig tid for å kunne gjennomføre
nødvendige endringer og samtidig sikre en viss grad av forutberegnelighet for selskapene.
Vi har forstått det slik at det er formuleringen i tredje elmarkedsdirektiv artikkel 26. punkt 3, annet
punktum som er utgangspunktet for NVEs arbeide med nytt regelverk.
Her heter det:
« In particular, vertically integrated distribution system operators shall not, in their communication
and branding, create confusion in respect of the separate identity of the supply branch of the
vertically integrated undertaking. »
Vi ser at denne bestemmelsen kan tas til inntekt for at nettselskapet kan ha samme eller lignende
navn som andre konkurranseutsatte deler av konsernet. Det som er avgjørende er at dette ikke skal
«create confusion», eller på godt norsk ikke skape forvirring.
Fra Distriktsenergis side vil vi for øvrig spille inn følgende i denne prosessen.
Av de spørsmål vi får er om NVE kommer til å utarbeide regler der det er NVE som kan bestemme
om det er nettselskapet eller den konkurranseutsatte virksomheten som skal skifte navn? NVE har
på forespørsel fra Distriktsenergi tidligere ikke kunnet svare på hvordan de stiller seg til dette. Vår
kommentar er at NVE ikke bør lage regler der det er NVE som kan bestemme dette. Det avgjørende
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er etter EUs bestemmelse at en skal unngå forvirring. Selskapene selv må ta ansvaret for dette, og
selv kunne bestemme hvilket eller hvilke selskaper som skifter navn.
Det kan være knyttet omdømmerisiko til endring av navn og det kan være knyttet større økonomiske
tap til bytte til ett annet varemerke. Det er vår oppfatning at NVE må respektere at innarbeidede
merkenavn kan ha en betydelig verdi og dette må hensyntas i den kommende regelutformingen.
Dette taler også for at det er selskapene selv som må bestemme hvordan de velger å gå fram her
mht hvilke selskap som bytter navn.
Vi ber også NVE vurdere en form for forhåndsgodkjenning av eventuelle navnebytter, dersom
selskapene måtte ønske dette. Begrunnelsen er åpenbar, tatt i betraktning at ett etterfølgende
vedtak fra NVEs side der foten eventuelt settes ned for en navnendring fra NVEs side, kan koste
selskapene dyrt. Om det ikke formelt sett blir opprettet en mulighet for en forhåndsgodkjenning er
det viktig med en god dialog i forkant med NVE i disse spørsmålene og at det kommende regelverket
er rimelig klart i sin tilnærming til bransjen.
Et enkelt regelverk er å foretrekke. Med de svarene vi så langt har fått fra NVE, kan det ut til at NVE
legger mer i sitt planlagte regelverk på området enn det som er regelverkets utgangspunkt, nemlig at
«confusion» skal unngås, hverken mer eller mindre.
Vi ber NVE prioriterer dette arbeidet fremover og at våre merknader til det kommende regelverket
tas med i vurderingen når regelverket utarbeides.
Med vennlig hilsen
Distriktsenergi
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