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Vedrørende kommende Stortingsmelding om energipolitikken 
 

 

Distriktenes energiforening, Defo har tidligere kommet med innspill til innholdet i 

energimeldingen i brevs form den 28. februar 2014.  

 

Etter denne dato har Reitenutvalget kommet med sin rapport og departementet har nylig hatt 

på høring et lovforslag, der det foreslås og stille et krav for alle nettselskaper til et såkalt 

selskapsmessig og funksjonelt skille.  Defos merknader til dette spørsmålet er besvart 

gjennom høringsforslaget til lovendringen.  

 

I vår henvendelse til OED fra februar 2014 henstillet vi departementet om å se utfallet av 

Reitenrapporten og den kommende energimeldingen i sammenheng.  

 

Nå som Reitenrapportens innhold er kjent og departementet gjennom nevnte lovforslag har 

redegjort for at de vil følge opp forslaget fra Reitenutvalget om et krav til selskapsmessig og 

funksjonelt skille for alle, anmoder vi departementet om å inkludere forslaget inn som en del 

av den kommende energimeldingen.  

 

Defo har gjennom vår høringsuttalelse redegjort for at dette kravet stilet til alle, kan få 

omfattende konsekvenser for norsk kraftforsyning.  Etter vår oppfatning vil forslaget gi 

høyere tariffer, flere kraftselskaper og vi mener at dette kan utfordre leveringssikkerheten 

særlig i distriktene.  

 

I tillegg til en rekke usikkerhetsfaktorer hva gjelder konsekvenser for distriktsenergiverkene 

og deres kunder er det ikke regnet på eller sannsynliggjort at forslaget vil oppveie de 

ulempene vi har synliggjort, som en direkte konsekvens av forslaget fra OED. Fra vår side har 

vi derimot påpekt en betydelig kostnadsulempe for de energiverkene dette gjelder og dermed 

på sikt også for deres kunder.  Det er dermed vår oppfatning at forslaget slik dette nå er 

fremmet ikke kan være fremlagt i tråd med utredningsinstruksen fastsatt for forvaltningen.   

 

I anledning samme problemstilling ble det på Defos årsmøte i Loen vedtatt en enstemmig 

resolusjon med følgende innhold;  
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"Forslaget til ny energilov med krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle uansett 

størrelse gir mer byråkrati og dyrere nettleie. Forslaget er fremmet uten at det er gjort 

nødvendige samfunnsmessige beregninger, herunder er det ikke sett på de distriktsmessige 

konsekvenser. Utredningsinstruksen kan ikke være fulgt og forslaget må således stilles i bero 

inntil det er foretatt tilstrekkelige utredninger i tråd med utredningsinstruksen".  

 

Tatt i betraktning at OEDs forslag til et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle gir store 

kostnadsulemper og etter alt å dømme større distriktspolitiske konsekvenser, anmoder vi 

departementet, dersom forslaget opprettholdes, om å ta dette inn som en del av 

energimeldingen.  Da vil en ha tid til å se på konsekvensene og kunne redegjøre for de 

samfunnsmessige fordelene, vi så langt ikke finner framlagt som underlag for høringen til 

lovforslaget.  

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Distriktenes energiforening, Defo  

 

 
 

Knut Lockert 

daglig leder 
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