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Svar på spørsmål til notatet om felles driftssentraler 

Bakgrunn/vurderingsgrunnlag 

NVE viser til brev fra DistriktsEnergi av 23.04.2018 om overnevnte. Vi besvarer her de hovedspørsmål 

som reises i brevet.  

I brevet fra DistriktsEnergi aksepteres at energilovforskriften § 3-6 med forarbeider stiller krav til 

kompetanse, men det antas at det finnes andre og mer effektive måter å ivareta dette på enn ved egne 

ansatte. Det fremholdes at § 3-6 kun stiller funksjonskrav, og at det bør være opp til det enkelte selskap 

å vurdere tiltak for å oppfylle disse kravene.  

Hjemmelsspørsmålet  

Energilovforskriften § 3-6  

NVE vil påpeke at § 3-6 i tillegg til funksjonskrav om hva som skal oppnås, også stiller krav til 

egenkompetanse. Krav til egenkompetanse setter rammer for organisering av virksomheten. Det er f.eks. 

ikke tillatt å drive nettvirksomhet uten egne ansatte, selv om en nettkonsesjonær skulle klare å oppfylle 

alle krav til leveranse og kvalitet uten egne ansatte.  

Den tidligere kompetanseforskriften hadde krav til noe egenkompetanse innen flere temaer. Denne er i 

dag erstattet med § 3-6 i energilovforskriften. I forarbeidene presiseres at krav til egne ansatte nå særlig 

gjelder praktisk drift av nettselskapet, med vekt på driftskontrollfunksjonen. Etter energilovforskriften 

§ 3-6 kan ingen konsesjonær basere seg helt på innkjøp av kompetanse når det gjelder 

driftskontrollfunksjonen innen nettselskapet.  

Konsesjonskrav 

Energiloven § 3-1. (Konsesjon på anlegg), 1. ledd sier at «Anlegg for produksjon, omforming, 

overføring og fordeling av elektrisk energi kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon.» Det gis 

anleggskonsesjon etter denne paragrafen eller områdekonsesjon etter § 3-2. 
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I praksis betyr dette at det bare er den virksomheten som har konsesjonen, som har tillatelse til å drive et 

anlegg for elektrisk energi. Drift av et anlegg kan ikke settes bort til an annen virksomhet, selv om denne 

virksomheten har konsesjon for å bygge, eie eller drive et annet anlegg. Hvor omfattende dette kravet er 

med hensyn til virksomhetens personell, er nærmere beskrevet i energilovforskriften § 3-6. 

Presiseringer 

Driftsovervåkningstjenester kan isolert sett utføres av et hvilket som helst selskap som tar på seg rene 

overvåkningsoppgaver, og som ved behov sender beskjed til det berørte nettselskapet som selv utfører 

nødvendige praktiske oppfølgingstiltak i driften som koblinger i nettet. Slike overvåkningsoppgaver 

trenger ikke å gå til felles driftssentraler, og avtaler om slike tjenester kan videreføres, og eventuelt 

etableres, helt uavhengig av de krav som stilles til felles driftssentraler. 

Der det etableres felles driftssentral, må alle deltagende selskap oppfylle de minimumskrav som fremgår 

av notatet. Minimumskravene til deltagelse i et samarbeid om felles driftssentral mener NVE går tydelig 

fram av vårt notat. Der det ikke er spesifiserte krav, er det meningen at det kan avtales løsninger i hvert 

enkelt tilfelle. Den som inngår i en turnus på sentralen, må åpenbart være tilstede og utføre 

driftsoppgaver på sentralen i visse perioder. Omfanget av tid på sentralen og avgrensning av oppgaver 

for hver deltaker kan avtales. Poenget er å delta i driften av eget nett, og eventuelle andre deltageres nett. 

Tilstedeværelsen på driftssentralen for personell fra de samarbeidende selskapene trenger ikke foregå 

kontinuerlig. Forhold rundt funksjonen «leder for kobling» omtales ikke av NVE. 

De presiseringer om fordeling av oppgaver på en felles sentral som omtales under overskriften 

«Alternativ tilnærming» i brevet fra DistriktsEnergi, vil være i fullt samsvar med de rammer NVE har 

satt, og slike tema forutsettes å inngå i samarbeidsavtalen. Dette er altså ikke en alternativ tilnærming. 

Notatet om felles driftssentral for flere nettselskaper er ikke utarbeidet med tanke på 

driftskontrollsystemer med tilhørende driftssentraler i klasse 3. Avveining av slikt samarbeid må foretas 

av NVE i hvert enkelt tilfelle. 

Positive og negative konsekvenser 

Det fremgår av NVE-notatet at vi antar at mindre nettselskaper ofte vil ha fordeler av å delta i en felles 

driftssentral. Dette betyr ikke at det er krav om et slikt samarbeid. Det mindre nettselskapet, eller de 

øvrige selskaper, kan la være å inngå i et slikt samarbeid hvis de finner at de gitte rammer fra 

energimyndighetene er for byrdefulle. Et selskap som ikke ønsker å oppfylle kravene til deltakelse i 

driftssentralens bemanning og oppfylle kravet til egenkompetanse, men i stedet vil kjøpe fullstendige 

driftssentraltjenester fra andre selskaper, vil handle i strid med gjeldende krav om egenkompetanse.  

NVE har vurdert de mulige negative konsekvenser av den gjeldende § 3-6 i energilovforskriften, med 

dens virkninger for etablering av felles driftssentraler. Her finner vi at de negative konsekvensene er små 

sammenlignet med konsekvensene av ikke å ha krav til egenkompetanse i nettselskaper.  

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

direktør 

Eldri Naadland Holo 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg: Høringsnotat Opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften 

 

Kopi til: 

Distriktenes Energiforening (DEFO) v/Knut Lockert 






























