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Forskrift om endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet
Olje- og energidepartementet viser til henvendelse fra DistriktsEnergi datert 2. juli 2020 med
spørsmål knyttet til vedtatte endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM).
Som kjent fastsatte deprtementet endringer i ovennevnte forskrift 30. juni, herunder en ny
bestemmelse om funksjonelt skille i forskriftens § 4-17. Bestemmelsen utfyller kravene til
funksjonelt skille som følger av energiloven § 4-7 med de endringer som ble vedtatt i 2016,
som trer i kraft 1. januar 2021.
Som DistriktsEnergi påpeker, er NEM § 4-17 utformet slik at personer i ledelsen i et
morselskap som kun forestår overordnet eierstyring og administrative fellesfunksjoner innad i
konsernet (dvs. ikke anses å drive annen virksomhet i energilovens forstand) også kan ha en
ledende stilling i konsernets nettselskap. Et unntak fra dette gjelder for stillingen som daglig
leder i mor- og nettselskap, se nedenfor.
Hvis en person i ledelsen i morselskapet også har en ledende stilling i nettforetaket, kan
vedkommende ikke ha en ledende stilling i konsernets øvrige selskaper (typisk produksjon,
omsetning, fiber mv.). Hvis en person i ledelsen i morselskapet også har en ledende stilling i
for eksempel konsernets produksjons-, omsetnings- eller fiberselskap, er vedkommende
avskåret fra å ha en ledende stilling i nettselskapet. Disse begrensningene følger av
energiloven § 4-7 med endringer som trer i kraft 1. januar 2021. I den vedtatte forskriften er
det ikke gjort endringer på dette punktet.
I den nye § 4-17 i NEM har departementet presisert hvilke personer eller stillingskategorier
som anses å være personer i ledelsen i energilovens forstand, jf. bestemmelsens første ledd
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første punktum. I første ledd annet punktum er det presisert at stillingen som daglig leder i et
nettselskap ikke kan kombineres med en tilsvarende stilling i morselskap eller kontrollerende
eier. Denne begrensningen utledes av forbudet i energiloven § 4-7 mot å gi instrukser fra
morselskap til nettvirksomhetet, og er forutsatt i forarbeidene til endringene i energiloven
vedtatt i 2016.
For øvrig vises det til at departementet nylig har gjennomført en høring av et forslag til
endringer i energiloven som gjør unntak fra kravet om funksjonelt skille for nettforetak med
10 000 eller færre nettkunder. Dersom forslaget blir vedtatt, vil kravene til funksjonelt skille
etter energiloven § 4-7 og NEM-forskriften § 4-17 ikke få anvendelse for nettforetak som har
færre nettkunder enn denne grensen.
Vi håper dette gir avklaring på de spørsmålene DistriktsEnergi tar opp.
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