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Distriktsenergi viser til OED' fastsettelse av endringer i forskrift om nettregulering og 
energimarkedet og ber om klargjøring av reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille. 
  
Distriktsenergi registrerer at det er inntatt en justering i forskriftens § 4-17 som regulerer 
kravet til funksjonelt skille, slik at det nå gis mulighet for at ledelsen i nett kan delta i 
ledelsen i morselskapet, forutsatt at morselskapet ikke driver annen virksomhet. Dette er i 
tråd med Distriktsenergis innspill i prosessen på vegne av energiselskapene, og er en 
oppmykning sammenlignet med RMS' forslag. 
  
En konsekvens av den justerte ordlyden slik vi leser den, er imidlertid at ledelsen i 
morselskapet, dersom de deltar i ledelsen i nettselskapet, ikke kan delta i ledelsen i 
konsernets øvrige selskaper, dersom disse driver annen virksomhet. Dette betyr at ledelsen i 
morselskapet ikke kan delta i ledelsen i f.eks. kraftomsetningsselskap, 
kraftproduksjonsselskap, fiberselskap eller andre selskaper som er eid av morselskapet. 
  
En slik eventuell virkning av reglene om det funksjonelle skille medfører en sterk 
innstramning i forhold til tidligere forslag. Virkningen er heller ikke i samsvar med OED' 
fremstilling hvor det fremheves at OED har myket opp bestemmelsen om funksjonelt skille 
basert på innspill fra bransjen.  
 
Forslag med denne konsekvensen har ikke vært gjenstand for høring i bransjen. Virkningen 
er heller ikke nevnt i orienteringen fra OED, hvor det kun fremkommer: "Forskriften vil også 
være til hinder for at personer i ledelsen i søsterforetak mv. kan sitte i ledelsen i 
nettvirksomheten". Her nevnes ikke forholdet til morselskapet.  
  
Distriktsenergi ber om en klargjøring av hvilke roller ledelsen i morselskapet kan ha i sine 
øvrige konsernselskaper dersom de deltar i ledelsen i nettselskapet.  
 
Vi stiller naturligvis også opp for å klargjøre problemstillingene nevnt ovenfor, dersom det 
måtte være ønskelig.  
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Vennlig hilsen 
Distriktsenergi. 

 
Knut Lockert,  
daglig leder 
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