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1 Innledning
1.1 Om høringen
Forslag om endring av forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) § 2-8
vedrørende kryssubsidiering ble sendt på høring 30. juni 2014. Høringsfristen var 10.
oktober 2014. Høringsdokumentet er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no og
offentliggjort i NVE høringsdokument nr. 4-2014. Alle høringsuttalelser er lagt ut på
samme nettsted.
De foreslåtte endringene i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 2-8 annet til fjerde
ledd er gjennomført som foreslått i høringen, og trådte i kraft fra 1. januar 2015.
Høringsinnspillene og NVEs kommentarer er oppsummert i dokument 81-2014.
Når det gjaldt den foreslåtte endringen i § 2-8 sjette ledd om krav til anskaffelser fra
andre selskaper i samme konsern, konkluderte NVE med at det var behov for en nærmere
vurdering av unntaksreglene. Dette dokumentet oppsummerer høringsuttalelsene og
NVEs vurderinger.
NVE har mottatt 33 høringsuttalelser.

1.2 Bakgrunn for forskriftsendringen
Formålet med det foreslåtte kravet til anskaffelser fra andre selskaper i samme konsern er
å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet, for
å sikre at nettkundene ikke betaler mer en nødvendig for sine nettjenester.
Flere nettselskaper har i dag en selskapsorganisering og praksis som innebærer at en stor
andel av varer og tjenester som inngår i nettselskapets produksjon blir kjøpt fra
tilknyttede selskaper i konsernet. Dette innebærer kjøp av bl.a. entreprenørtjenester,
nettkomponenter, fakturering, mv.

1.3 Innholdet i dette oppsummeringsdokumentet
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene og NVEs kommentarer
til den foreslåtte endringen i kontrollforskriftens § 2-8 sjette ledd.
Flere høringsinstanser har kommet med generelle merknader til forslaget som ble sendt
på høring. Disse er behandlet i kapittel 2.
En rekke høringsinstanser har kommet med mer spesifikke merknader knyttet til NVEs
hjemmel, hvilke krav som vil gjelde ved konkurranse, hvilke typer anskaffelser som er
omfattet, innføringstidspunkt og rapporteringskrav. Disse innspill er behandlet i kapittel
3.
I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette dokumentet at NVEs forutsetninger eller
tolkninger er endret, vil NVE legge det som er sagt i dokument nr. 4-2014 til grunn ved
tolkningen og anvendelsen av forskriften etter endringen selv om det ikke er gjentatt her.
Den endelige forskriftsteksten finnes i kapittel 4.
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De viktigste endringene sammenholdt med det forslaget som ble sendt på høring er:


Anskaffelser av administrative tjenester og eiendomstjenester fra selskap i samme
konsern er ikke omfattet av kravet om anskaffelser basert på konkurranse.



Kontrakter med en anslått verdi på under 100 000 kroner eksl mva er ikke
omfattet av kravet om anskaffelser basert på konkurranse.

2 Generelle merknader
2.1 Høringsinstansenes innspill
Hovedvekten av høringsinnspillene fremstår i stor grad som positive til økte krav til
konkurranse når dette er hensiktsmessig, men det er noe ulik oppfatning om hvilke
tjenester dette er hensiktsmessig for. Nettselskapene trekker opp markedsmessige,
økonomisk/administrative og beredskapsmessige forhold som argumenter for at noen
tjenester trolig ikke bør utsettes for konkurranse. Høringspartenes merknader er i ulik
grad knyttet direkte opp til selve teksten i endringsforslaget, og av den grunn vurderes de
nedenfor tematisk i kapittel 3 i stedet for bestemmelse for bestemmelse. Nedenfor angis
hovedinntrykket fra høringen.
Distriktenes energiforening (DEFO) støtter ikke de foreslåtte endringene i § 2-8 sjette
ledd og mener at den såkalte 80/20 prosent regelen etter forsyningsforskriftens § 1-7 bør
bestå. DEFO er enige i at kryssubsidiering skal unngås for å få så like konkurransevilkår
som mulig, men mener det må være unntak for mindre innkjøp, der kostnaden en påføres
gjennom regelverket ikke står i forhold til innkjøpssummen. DEFO advarer mot
byråkratiske, rigide og lite effektivt innkjøpsregelverk og mener det bør hensynas at det i
deler av Norge ikke alltid er et marked for konkurranse.
Energi Norge støtter prinsipielt de foreslåtte endringene i kontrollforskriften. De mener
imidlertid at det vil kreve mye arbeid å få på plass nødvendige tilpasninger hos
selskapene før de nye innkjøpsreglene kan fungere etter hensikten. Det er behov for
presiseringer i regelverket, og det er flere typer innkjøp som bør unntas ordningen. Energi
Norge mener at konkurranseutsetting må fungere likt om man er i konsern eller ikke, slik
at man ikke har strengere krav for konserninterne kjøp enn kjøp eksternt. Sett fra
selskapenes side bør ikke dette regelverket bli for komplisert å håndtere da det vil
innebære økte kostnader for selskapene. Energi Norge frykter at dette regelverket kan
lede til detaljregulering. Det er viktig at selskapene gis mulighet til å hente ut
stordriftsfordeler.
KS Bedrift har ikke inntrykk av at kryssubsidiering og manglende nøytralitet er noe stort
problem i nettselskapene, og mener ut fra dette at det er unødvendig å endre den
foreliggende bestemmelsen om kryssubsidiering i kontrollforskriften, bortsett fra
eventuelle språklige justeringer. NVE bør ut fra dagens forskriftstekst og ut fra
spesifikasjonskrav i eRapp ha tilstrekkelig grunnlag for å kunne håndheve bestemmelsene
i § 2-8 ved tilsyn hos selskap der det er mistanke om at nettkundene blir utsatt for
urimelige kostnader.
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Landsorganisasjonen (LO) støtter ikke forslaget og ber om at NVE i sitt arbeid gjør en
grundigere analyse, og trekker partene inn i arbeidet med å utvikle regelverket for drift av
nettselskapene. LO anfører at nettselskapet teoretisk maksimalt kan belaste kundene med
40 % av eventuelle overprisede kostnader, og at de resterende vil belastes selskapenes
resultat. LO mener selskapene derfor har incentiver til kostnadskontroll og til å unngå
kryssubsidiering. Flere nettselskap uttaler at konserninterne transaksjoner allerede er
regulert i andre regelverk bl.a. aksjeloven, internprisingsforskriften, skatteloven og
OECD transfer Pricing Guidelines, og at ytterligere regulering ikke bør være nødvendig.
EL & IT Forbundet støtter ikke de foreslåtte endringene i forskriften. El & IT savner
dokumentasjon fra NVE på at kryssubsidiering er et reelt problem.
Norsk Teknologi mener gjeldende regelverk i for liten grad sikrer riktig prising ved
innkjøp av tjenester innenfor energiselskapenes konsernmodell. De mener at dette har
vært i klar motstrid med energilovens formål om å hindre at nettselskapene utnytter sin
monopolstilling. For å hindre kryssubsidiering av energiselskapets øvrige
virksomhetsområder, mener Norsk Teknologi at det er helt vesentlig å sikre at
nettselskapets innkjøp fra andre selskaper i samme konsern er basert på markedsmessige
priser.
Norsk teknologi og EFO Elektroforeningen er svært tilfredse med at NVE fremmer
forslag om nye og skjerpede bestemmelser i kontrollforskriften for å motvirke
kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomheten. De er
positive til at det foreslås å innføre et generelt krav om konkurranse ved nettselskapets
kjøp av tjenester, herunder også ved kjøp av tjenester fra andre selskap i samme konsern.
De forutsetter at mulighetene til unntak fra dette kravet kun benyttes helt unntaksvis og at
NVE følger dette særskilt opp i sin tilsynsvirksomhet.
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er positiv til de foreslåtte endringene, og
fremmer merknader når det gjelder forholdet til anskaffelsesregelverket. Disse merknader
blir nærmere beskrevet under. Øvrige departement hadde ingen merknader til forslaget.
Konkurransetilsynet mener at et generelt krav om konkurranse på kjøp som foretas av
nettselskap, samt tydeligere skille mellom nett og annen konkurranseutsatt virksomhet,
vil kunne redusere muligheten til kryssubsidiering for nettselskap organisert i konsern.
Konkurransetilsynet er derfor positive til NVEs endringer i kontrollforskriften for å sikre
konkurranse på likere vilkår i markedet.
Statnett SF støtter NVEs forslag, men mener det er behov for presiseringer. Statnett SF
har opprettet flere datterselskaper. Statnett SF nevner særlig NordLink AS, Statnett
Forsikring AS, Statnett Transport AS, samt mulige fremtidige understøttende selskap
knyttet til implementeringen av europeiske codes eller guidelines, eller ved utførelse av
oppgaver knyttet til Elhub og Elsert.
Sognekraft stiller seg bak intensjonene om kostnadseffektivitet, men mener at verken
samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk nytteverdi vil stå i forhold til kostnaden ved
å kreve at alle konserninterne kjøp skal konkurranseutsettes. De viser til det vide
spekteret av tjenester kan være gjenstand for konserninterne handler. Sognekraft har tillit
til at NVE gjennom målrettede tilsyn har erfaring og tyngde nok til å påpeke forhold som
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ikke er tilfredsstillende, og mener det er bedre at NVE bruker ressurser på tilsyn fremfor
at bransjen skal overbyråkratisere og overdokumentere konserninterne kjøp.
Skagerak Nett AS er usikre på om NVEs forslag i noen grad vil medføre
dobbeltregulering av interne transaksjoner, og viser til skatte- og regnskapslovgivningen,
internprisforskriften og OECD's Transfer Pricing Guidelines. Skagerak Nett AS viser
videre til risikoen for at transaksjonskostnadene ved foreslåtte anbudsregime vil kunne bli
vesentlige. Skagerak Nett AS støtter avgrensninger mot tjenestekjøp av administrativ art
som Reiten-utvalget tar til orde for.
Troms kraft Nett støtter ikke de foreslåtte endringer og mener den foreslåtte endringen om
konkurranseutsettelse innebærer i praksis innføring av selskapsmessig og funksjonelt
skille i kraftkonserner. Troms Kraft mener forslaget vil ha betydelige konsekvenser for
nettselskapet, og mener at en langsikt og rasjonell tilpasning vil være at man priser
interne og eksterne tjenester til markedspris, uavhengig av om tjenesten
konkurranseutsettes. Troms Kraft Nett viser til ligningsloven som stiller krav til
skriftlighet og dokumentasjon av prising knyttet til kontrollerte transaksjoner innenfor
alle bransjer, og mener NVE også må kunne bygge på dette. Troms Kraft Nett bemerker
at en endring av kostnadsnormen fra 60 % til 70 % vil redusere behovet for
direktereguleringen ytterligere.
Eidsiva Nett er av den oppfatning at forslaget til endringer i kontrollforskriften vil gi
uheldige konsekvenser, og ikke vil føre til at målsettingen oppnås. Samtidig oppleves
forskriftsendringen som en unødvendig, og kraftig, inngripen i norske energikonserns
mulighet til å velge en bedriftsøkonomisk optimal organisering av virksomheten. Eidsiva
Nett anbefaler at NVE legger det aktuelle forslaget på is.
Stange Energi Nett AS er for konkurranse når det er hensiktsmessig, men det er deres syn
at det er de respektive selskaper som har de beste forutsetninger for å vurdere hva som
skal konkurranseutsettes. Stange Energi Nett mener NVE bør vise tillitt til
nettselskapenes ledelse og styrer på dette området. Haugaland Kraft AS støtter forslaget
om at alle selskap stilles samme krav. Haugaland Kraft mener likevel dette betyr en
vesentlig økning i kostnader for selskapet, og mener det derfor bør ses på
overgangsordninger som bidrar til lavest mulig kostnadsøkning
Agder Energi støtter i prinsippet at det stilles krav til bruk av konkurranse for anskaffelser
nettvirksomheten gjør fra andre selskap i samme konsern. Agder Energi mener at
anskaffelser basert på konkurranse vil bidra til lavest mulig kostnad og derigjennom
lavest mulig pris på nettjenestene, men mener unntak bør presiseres bedre og tas med i
forskriftens ordlyd. Videre ber de om utsatt ikrafttredelse til 1. januar 2016.
Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) mener det er stor forskjell på type tjenestekjøp og at
bransjen og NVE må enes om hvilke type tjenestekjøp det er tenkelig å kreve
konkurranse på. SFE mener det må vurderes om det er mer rasjonelt å øke ressursbruk
hos NVE til utvidet kontroll av internprising enn å øke ressursbruk hos alle landets
nettselskap for å implementere endringsforslaget.
Ringeriks-Kraft AS er enig i at transaksjoner internt i konsern så langt det er
hensiktsmessig skal foregå i henhold til generelle vilkår for offentlige innkjøp. De
fremhever at det er viktig at det ikke etableres kostnadsdrivende bestemmelser som
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motvirker hele hensikten med forslaget. Ringerikskraft bemerker at forsyningsforskriften
pålegger omfattende prosedyrer som er meget ressurskrevende og kostnadskrevende samt
er lite hensiktsmessig for enkelte, mindre tjenester internt i et konsern.
Istad Nett AS mener at mange av problemstillingene, vil kunne adresseres på en god måte
med en klarere oppfølging av gjeldende regelverk fra myndighetenes side. Dette bør være
mulig å gjennomføre uten å måtte stille et, mer eller mindre, generelt krav om
konkurranseutsetting. Istad Nett mener forslaget vil kunne medføre økte kostnader på en
del områder, spesielt på de områdene det er naturlig å samarbeide innenfor et konsern.
Lyse Elnett AS mener høringsforslaget går langt ut over Reiten-utvalgets anbefalinger. De
mener at det kan være betydelige synergier på kjøp av noen tjenester via konsern, og
støtter Reitenutvalgets synspunkt om å skille mellom kjøp av tjenester av administrativ
art, og andre tjeneste- og varekjøp. De fremhever videre at mange konserninterne avtaler
vil måtte opprettholdes, fordi felles systemer og prosesser vanskeliggjør og fordyrer en
konkurranseutsetting. Lyse Elnett AS mener også det bør være tillatt med avrop på
konsernavtaler for anskaffelser av felles innkjøp til konsern, der disse har vært ute på
anbud. Lyse Elnett AS mener det er viktig å koordinere eventuell konkurranseutsetting
opp mot andre planlagte endringer i reguleringen, eksempelvis innføring av Elhub og
kundesentrisk leverandørmodell.
Nettpartner er meget positiv til de foreslåtte endringene og mener forskriftsendringen vil
medføre økt konkurranse i entreprenørmarkedet, og at økt konkurranse vil bidra til økt
kostnadseffektivitet. Nettpartner bemerker at kryssubsidieringsproblematikken ikke løses
i sin helhet før nettselskap med interne montørressurser hindres fra å selge denne
ressursen i et eksternt marked under dagens 80/20-regel som Forsyningsforskriften gir
åpning for. De mener videre at de foreslåtte endringene i vesentlig grad vil bidra til større
konkurranseutsetting og derav en bedre utnyttelse av både de økonomiske og
menneskelige ressursene i nett-Norge.
Fjordkraft støtter de foreslåtte endringene, og er på generelt grunnlag positive til alle
endringer som fremmer like konkurransevilkår og kostnadseffektive leveranser av
tjenester. Fjordkrafts vurdering er at de foreslåtte endringene vil medføre at
sluttbrukervirksomhet i integrerte selskaper samt strømselskaper i konsernforhold vil vise
et reelt kostnadsnivå, noe som igjen vil medføre at konkurransevilkårene blir mer like.
Dette er positivt både for strømkunder og strømleverandører.
Gudbrandsdal Energi AS støtter formålet med forskriftsendringen - å motvirke
kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet, og sikre at
nettkundene ikke betaler mer enn nødvendig for sine nettjenester. Gudbrandsdal Energi
etterlyser klarere beskrivelse av hvilke varer og tjenester som er omfattet. Gudbrandsdal
Energi AS mener det må legges opp til at den administrative ressursbruken samlet sett
skal være så lave som mulig, og at en evaluerer dette forholdet etter en tid.
TrønderEnergi Nett (TEN) mener forslagene griper inn i selskapenes strategiske
handlingsrom, og legger for sterke føringer på hvordan selskapene skal organisere seg
internt og hvordan virksomhetens pris og kostnadsfordelingsmekanismer skal utformes.
TEN mener det blir svært mye vanskeligere å gjøre kreative konkurransefremmende og
kostnadsdempende organisatoriske grep og innføre relevante og tidsriktige
styringsmodeller med den detaljreguleringen som foreslås innført. TEN mener videre
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forslagene kan true selskapenes evner og muligheter til å bygge og opprettholde
virksomhetsinterne fagmiljøer, særlig i distriktene. Selskapet frykter at kostnadene ved
rapportering, etterlevelse, tap av kreativitet og innovasjon vil overstige potensielle
gevinster fra endringsforslagene.
SKL bemerker at konsern er en effektiv organisasjonsform som ikke minst
nettvirksomheten nyter godt av, der driftsmessige, kompetansemessige og
effektivitetsmessige effekter kommer kundene til gode både gjennom kostnadene for nett
og gjennom god driftssikkerhet og god beredskap. De bemerker videre at en slik
organisering skaper utfordringer om rett kostnadsfordeling m.m. som høringsdokumentet
omhandler. SKL mener at en regel som foreslått må operasjonaliseres nærmere. De ser at
det er utfordrende å utforme presise og dekkende forskriftsregler, men mener at en regel
som foreslått må spesifiseres for å gi forutsigbarhet for nettselskapene.
Hafslund Nett AS har forståelse for intensjonen man har ved å foreslå strengere krav til
tjenestekjøp i konsern, og ser utfordringen for NVE ved å kontrollere at prising av interne
tjenestekjøp skjer til markedsmessige vilkår når tjenesten/oppgaven ikke faktisk er
forespurt i et marked. Hafslund Nett mener det er prinsipielt sett er fornuftig at NVE nå
foreslår nye krav for i større grad å kunne sikre at nettleien til kundene ikke blir urimelig
høy. Hafslund Nett bemerker at offentlige anskaffelser en omfattende prosess som både
krever tid, ressurser og kostnader, og poengterer viktigheten av at regelverket ikke blir
praktisert så strengt at man må konkurranseutsette tjenester som i stedet for å bidra til
lavere kostnad for kundene bidrar til økt ressursbruk og høyere kostnader.
Sunnfjord Energi mener at gevinsten ved konkurranse i mange tilfeller vil være mindre
enn kostnadene ved å gjennomføre konkurransen. Sunnfjord er redd for at konkurranse
kan bety økte kostnader for nettselskapet, og mener at et krav om at transaksjoner skal
skje til markedsvilkår vil være bedre egnet til å minimere kostnadene for nettkundene.
Sunnfjord Energi mener at unntak for konkurranse må spesifiseres mer i den endelige
forskriften. De viser til at det i høringsutkastet er nevnt driftssentral, administrative
tjenester m.v., og mener dette er moment som må fram i klartekst i den endelige
forskriften.

2.2 NVEs kommentar
Nettvirksomheten er en monopolvirksomhet. NVE som reguleringsmyndighet har et
særlig ansvar å sørge for at det ikke forekommer kryssubsidiering mellom
konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomheten. Det er reguleringsmyndighetens
kjerneoppgave å sørge for å regulere virksomhetene på en slik måte at kostnadene ikke
overstiger det som er nødvendig for å oppnå en effektiv drift og utvikling av nettet.
Flere nettselskap hevder at dagens eksisterende regelverk gir NVE god nok mulighet til å
regulere og kontrollere at kryssubsidiering ikke medfører økte kostnader for brukerne av
nettet. Noen mener mange av problemstillingene vil kunne adresseres på en god måte
med en klarere oppfølging av gjeldende regelverk fra myndighetenes side, og at det bør
være mulig å gjennomføre dette uten å måtte stille et mer eller mindre generelt krav om
konkurranseutsetting.
Det blir av flere fremhevet at NVE sin økonomisk og tekniske regulering av
nettvirksomheten skulle sikre at nettselskapene over tid gjorde valg som gav lavest mulig
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kostnader, lavest mulig nettleie, og økt overskudd. Flere høringsinstanser påpeker videre
at konsernstrukturen er tillatt organisasjonsform for norske nettselskap og kraftforetak og
at NVE ikke bør legge strengere krav enn det som følger av alminnelige regler for
transaksjoner, anskaffelser og kostnadsføringer internt i konsern. Flere viser til at det i
dag eksisterer annet lovverk som regulerer noe av dette, og viser til OECD-retningslinjer,
internprisingsforskriften, regnskapslov og skattelov, mv.
NVE har sett en økende trend at nettselskapene setter ut funksjoner til andre selskap i
samme konsern, for deretter å kjøpe tjenestene tilbake. Den økonomiske reguleringen
innebærer at det foreligger et klart incentiv for konsernet til å overprise nettselskapets
anskaffelser fra andre selskap i konsernet. Nettselskapenes inntektsramme er en funksjon
av nettselskapets kostnader, og fastsettes på bakgrunn av historisk kostnadsgrunnlag
(40%) og en kostnadsnorm (60 %). Dette innebærer isolert sett at økte kostnader hos
nettselskapet vil medføre økt tillatt inntekt for nettselskapet. En overprising av varer og
tjenester fra andre selskap i samme konsern, hvor kostnadene belastes nettvirksomheten,
vil øke nettselskapenes tillatte inntekt, uten at konsernets samlede kostnader blir påvirket.
Dette innebærer økt overskudd for konsernet.
Et slikt incentiv for overprising, kommer av den særlige reguleringen av
nettvirksomhetens tillatte inntekter, og eksisterer i mindre grad i andre konsern som ikke
har en slik regulering. Som flere av høringsinstansene har spilt inn vil gevinsten av
overprising reduseres noe dersom kostnadsnormens andel av inntektsrammen øker. Dette
ville medført at konsernets inntekter i mindre grad er avhengig av nettselskapets egne
kostnader og i større grad avhengig av eget kostnadsnivå i forhold til nettbransjens
kostnadsnivå. NVE jobber kontinuerlig med å forbedre reguleringsmodellen. I en slik
prosess vurderer NVE også kostnadsnormens betydning for nettselskapenes
inntektsramme. NVE mener derimot at så lenge nettselskapenes inntekter er en funksjon
av selskapenes egne kostander vil behovet for regulering av måten nettselskapets
kostnader ved konserninterne anskaffelser fremkommer være tilstede.
Flere har uttrykt at NVE bør følge opp dagens regelverk i større grad med utstrakt bruk av
tilsyn, for gjennom det å avdekke eventuelle brudd på kravet om markedspriser. NVE
velger hvert år ut en del nettselskaper hvor det gjennomføres stedlig tilsyn med
konserninterne anskaffelser. Det er blant annet gjennom dette tilsynet at
problemstillingene knyttet til bruk av markedspriser og markedsvilkår har kommet opp.
Erfaringen har vist at kontraktene mellom nettselskapene og andre konsernselskap er
komplekse, og anskaffelsene blir inngått på ulike vilkår og består i ulik grad av en
kombinasjon av forskjellige tjenester og varer. Dette gjør det vanskelig å gjennomføre en
reell sammenligning av anskaffelsesvilkår og benyttede priser fra selskap i samme
konsern.
NVE ser at det i mange tilfeller kan være kostnadseffektivt for nettselskapene å sette ut
tjenester. NVE forventer at nettselskapenes anskaffelser av varer og tjenester vil øke i
tråd med en økende investeringstakt i overføringsnettet, og økende grad av kompleksitet
og spesialisering i nettdrift og nettavregning. I en slik situasjon vil det være særlig viktig
å ha strukturer som sikrer at inngåelse av kontrakter skjer gjennomsiktig og nøytralt, og at
de priser og vilkår som nettselskapene står overfor er fremkommet ved konkurranse.
NVE mener dette ikke vil være praktisk mulig å kontrollere effektivt gjennom tilsyn med
de enkelte anskaffelser. Til det er antall anskaffelser og omfanget for stort. NVE mener
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derfor at hovedregelen ved anskaffelser bør være konkurranse, uavhengig om
leverandøren er i samme konsern som nettvirksomheten. NVE mener at det er
hensiktsmessig at tilsvarende regler gjelder for konserninterne anskaffelsene som gjelder
for alle andre anskaffelser nettselskapet foretar. Også i fremtiden vil tilsynet som er en del
av den økonomiske reguleringen ha fokus på nettselskapenes kostnader ved anskaffelser
for å sikre at regelverket overholdes.
NVE vil i denne forskriftendringen gjennomføre et generelt krav til konkurranse i tråd
med forslaget. NVE har likevel sett at det kan være behov for noen tilpasninger.
Høringsinnspillene er i stor grad knyttet til behovet for unntak av enkelte typer
anskaffelser. Dette blir drøftet tematisk under.

3 Merknader til de enkelte
bestemmelser
3.1 Innledning
NVEs forslag innebar at konkurranse skal gjennomføres «så langt som mulig». Denne
begrensningen var ment å være et snevert unntak fra hovedregelen om konkurranse, i de
tilfeller der gjennomføring av konkurranse ble særlig vanskelig og kostnadsdrivende for
nettselskapet. Av forslaget fremgår det videre at dette f.eks. kan gjelde små anskaffelser
eller anskaffelser som i stor grad anskaffes sammen med annen virksomhet som
driftssentral, administrative tjenester etc.
Forslaget innebar videre en rapporteringsplikt (e-rapp) for slike anskaffelser der art og
omfang og begrunnelse for at konkurranse ikke er foretatt blir rapportert til NVE.
Høringsinstansene har bedt om at muligheten for unntak presiseres nærmere i
forarbeidene. Andre trekker frem at unntak fra hovedregelen bør presiseres direkte i
forskrift. Noen instanser trekker frem at dette unntaket ikke bør medføre en uthuling av
vilkåret om konkurranse, mens de fleste nettselskap og deres organisasjoner ber om mer
presise unntak på anskaffelser av særskilte funksjoner presisert i forarbeid.
Høringsinstansene har bedt om unntak på entreprenørtjenester, administrative
fellestjenester, målings, avregnings- og faktureringstjenester, samt driftssentral og
kraftkommunikasjon. Kapittel 3.4 til 3.7 diskuterer forskriftens virkeområde for
anskaffelser av ulike funksjoner.
I det følgende oppsummeres tematisk innkomne høringsinnspill og NVEs kommentarer
til disse.

3.2 Om hjemmel
3.2.1 Høringsinstansenes syn
Det ble av flere nettselskap, samt Energi Norge, stilt spørsmål ved om NVE har hjemmel
til å regulere forhold som faller innenfor lov om offentlige anskaffelser. Eidsiva Nett AS
mener NVEs endringsforslag til kontrollforskriften «overstyrer», og er i strid med,
innkjøpsreglene i forsyningsforskriftens § 1-7 (≥ 80 %-tilfellene). De mener videre at de
foreslåtte endringer går utover det formålet loven oppstiller og at endringene vil være for

12

inngripende i hvordan privat næringsliv lovlig har organisert seg gjennom åpningen for å
være et vertikaldelt energikonsern slik Eidsiva har valgt.
Eidsiva Nett er av den oppfatning at NVE ikke har gjort en tilstrekkelig drøfting av
spørsmålet om den foreslåtte endringen er i strid med Grunnlovens § 97.
Nærings- og fiskeridepartementet uttaler at de er enig i NVEs vurdering at
forsyningsforskriften ikke er til hinder for at det kan fastsettes mer detaljerte regler enn
det som følger av dagens kontrollforskrift for slike kontrakter.

3.2.2 NVEs kommentarer
Det er NVEs vurdering at energilovforskriften § 9-1 første ledd gir hjemmel til å fastsette
den typen regler som NVE nå foreslår, og at reglene fremmer energiloven og
energilovforskriftens formål.
Verken forsyningsforskriften § 1-7 første ledd, jf. annet ledd, eller de bakenforliggende
EØS-rettslige regler, regulerer positivt de kontrakter som faller inn under unntaket i § 1-7
første ledd, jf. annet ledd (≥ 80 %-tilfellene). Det vises også til Nærings- og
fiskeridepartementets vurdering om at forsyningsforskriften ikke er til hinder for at det
fastsettes mer detaljerte regler enn det som følger av dagens kontrollforskrift for slike
kontrakter. Etter NVEs oppfatning er forslaget følgelig ikke i strid med
forsyningsforskriften.
NVE har vurdert forslaget opp mot de skranker mot ulovlig tilbakevirkning som følger av
Grunnloven § 97. Forslaget innebærer en såkalt "uegentlig" tilbakevirkning, dvs. en
svekkelse av fremtidige rettsposisjoner. Det er således ikke tale om å knytte nye byrder til
tidligere handlinger. Slik "uegentlig" tilbakevirkning er tillatt, så lenge tilbakevirkningen
ikke er "klart urimelig eller urettferdig", jf. senest Rt.2013.1345, som bekrefter tidligere
rettspraksis, jf. særlig Rt.1996.1415. Vurdert opp mot denne normen er det NVEs
oppfatning at forslaget utvilsomt er grunnlovsmessig.

3.3 Om regler gjeldende ved konkurranse
3.3.1 Høringsinstansenes syn
Flere nettselskap og Energi Norge etterlyser mer klarhet i hvilke regler anskaffelser
heretter må konkurranseutsettes etter, og at dette bør utdypes i forarbeidene, slik at det
klart fremgår hvilket regelsett og hvilke prosedyrer ved anskaffelser NVE vil kreve at
nettselskapene skal forholde seg til.

3.3.2 NVEs kommentarer
Nettselskapene er omfattet av forskrift av 7. april 2006 nr 403 om innkjøpsregler i
forsyningssektorene (forsyningsforskriften), som blant annet gir regler om anskaffelser
innenfor kraftsektoren, jf. § 1-3 bokstav a nr 2. Denne forskriften hører inn under
ansvarsområdet til Nærings- og fiskeridepartementet, og er fastsatt med bakgrunn i
direktiv 2004/17/EF (forsyningsdirektivet).
I sin vurdering peker Nærings- og fiskeridepartementet på at unntaket i
forsyningsforskriften § 1-7 gjelder der kontrakt tildeles direkte til et tilknyttet foretak,
uten forutgående konkurranse. Unntaket i forsyningsforskriften får derimot ikke
anvendelse når det gjennomføres en konkurranse med deltakelse av anbydere som ikke

13

anses som tilknyttede foretak. De uttaler videre at i praksis innebærer forskriftsendringen
at unntaket i forsyningsforskriftens § 1-7 ikke får anvendelse for nettselskapene med
mindre kontrakt tildeles direkte til et tilknyttet foretak fordi konkurranse ikke er mulig
iht. kontrollforskriften.
Anskaffelser basert på konkurranse vil innebære at nettselskapet må følge reglene i
forsyningsforskriften, når den gjennomfører konkurranse. Dette vil slik NVE oppfatter
det som hovedregel innebære at kontrakter over EØS-terskelverdiene må utlyses og at de
detaljerte prosedyrereglene i forsyningsforskriften må følges. Terskelverdiene i
forsyningsforskriften er p.t på 3,1 millioner kroner ekskl. mva. for vare- og
tjenestekontrakter og 39 millioner kroner ekskl. mva. for kontrakter om bygge- og
anleggsarbeid. For kontrakter under terskelverdiene gjelder forsyningsforskriftens del 1,
herunder de alminnelige regler i kapittel 3. Forslag om endring i lov om offentlige
anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye
anskaffelsesdirektiver har vært på høring med høringsfrist 17.6.2015.
NVE vil presisere at bestemmelsene i kontrollforskriftens § 2-8 kun omfatter anskaffelser
der kostnadene skal belastes nettvirksomheten og derigjennom tas hensyn til i NVEs
beregninger av tillatt inntekt for nettselskapene. For nettselskap som i dag driver
omsetning, produksjon eller øvrig virksomhet som en integrert del av nettselskapet vil
anskaffelser hvor kostnadene henføres disse virksomhetsområdene fra andre selskap i
samme konsern ikke være omfattet av kontrollforskriftens bestemmelser.
NVE legger derfor til grunn at forskriftsendringen i praksis innebærer at unntaket i
forsyningsforskriftens § 1-7 ikke får anvendelse for nettselskapene med mindre:


kontrakt tildeles direkte til et tilknyttet foretak fordi konkurranse ikke er mulig
iht kontrollforskriftens § 2-8 syvende ledd, eller



anskaffelser ikke omfattet av syvende ledd, ref. åttende ledd, eller



kostnaden ved anskaffelsen ikke føres inn under nettvirksomheten.

For anskaffelser som ikke blir omfattet av kontrollforskriftens krav til konkurranse vises
det til nærmere drøfting i kapittel 3.5. For øvrige anskaffelser innebærer endringen i
praksis at nettselskapene må følge forsyningsforskriftens bestemmelser ved anskaffelser.
NVE vil vise til endring av forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene vedtatt i
kongelig resolusjon av 12. juni 2015. Forskriftsendringene er dels en oppfølgning av noen
forslag fra det såkalte forenklingsutvalget, jf. NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre
anskaffelser. Forskriftsendringen innebærer blant annet en forenkling for innkjøp under
100 000 kroner, ved at slike anskaffelser ikke blir omfattet av forskriften. Innføring av
unntaket vil redusere rettsliggjøringen av små anskaffelser, og medføre en forenklet
anskaffelsesprosess.
NVE mener at de grunnleggende prinsipper, terskelverdier og anskaffelsesprosedyrer som
er beskrevet i forsyningsforskriften skal legges til grunn ved anskaffelser som er foretatt i
henhold til kontrollforskriften. NVE mener dette sikrer likebehandling mellom eiermessig
adskilte nettselskap og nettselskap organisert i konsern ved at tilsvarende
anskaffelsesregler også gjelder ved nettselskapets anskaffelser fra andre selskap i samme
konsern.
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NVE har av denne grunn ikke omfattet anskaffelser under 100 000 kroner i
kontrollforskriftens krav om konkurranse ved anskaffelser. En planlagt anskaffelse kan
likevel ikke deles opp i den hensikt å unngå kravet om konkurranse, jfr
forsyningsforskriftens § 2-4.
NVE legger til grunn at denne endringen fra det opprinnelige forslaget, samt at
administrative tjenester og eiendomstjenester ikke blir omfattet av forskriftsendringen,
innebærer en betydelig oppmykning i kravene som stilles til nettselskapene ved
anskaffelser fra andre selskap i samme konsern. NVE vil likevel ikke utelukke at det i
visse tilfeller ikke vil være mulig å gjennomføre konkurranse. I den grad konkurranse
ikke er mulig kan nettselskapene gjennomføre anskaffelsen uten konkurranse. NVE vil i
sin tilsynsvirksomhet føre tilsyn med overholdelse av denne regelen og vil kreve at
nettselskapene kan dokumentere at det ikke er mulig å gjennomføre konkurranse i disse
tilfeller.
I særlige tilfeller kan NVE etter søknad fra nettselskapet dispensere fra kravet om å
gjennomføre anskaffelser basert på konkurranse, jf kontrollforskriftens § 18-2.

3.4 Om entreprenørtjenester
3.4.1 Høringsinstansenes syn
Flere nettselskap, samt Energi Norge og Defo, påpeker at det i enkelte deler av Norge
ikke eksisterer et relevant marked for alle typer tjenester, og at i noen tilfeller kan den
eneste leverandøren for eksempel være eget entreprenørselskap. Noen nettselskap mener
videre at det i noen deler av landet ikke vil være grunnlag for å opprettholde et marked
hvor ulike tilbydere konkurrerer om oppdrag. Det blir av flere trukket opp at man kun
oppnår lavere kostnader dersom det er et velfungerende marked, noe det ikke er i alle
tilfeller.
Noen av nettselskapene som i dag kjøper tjenestene fra konsernentreprenør uten
konkurranse opplyser at de likevel anskaffer noe oppdrag i entreprenørmarkedet.
Tjenestene kan da bli anskaffet av entreprenørselskapet og videresolgt til nettselskapet.
Eidsiva Nett AS tror den foreslåtte forskriftsendringen ikke vil medføre økt konkurranse
og omsetning i entreprenørmarkedet, men snarere gi motsatt virkning da den kan medføre
at nettselskaper med konserninterne entreprenørselskaper velger å slå disse sammen med
nettselskapet i stedet for å konkurranseutsette dem. Eidsiva Nett varsler at den foreslåtte
forskriftsendringen trolig vil gjøre det nødvendig å fusjonere entreprenørselskapet
(Eidsiva Anlegg) med Eidsiva Nett.
Flere nettselskap opplyser at de har god erfaring med å kjøpe entreprenørtjenester, samt
beredskap i markedet. De anser alle det som en fordel om flere nettselskap kjøpte
entreprenørtjenester ute i markedet. Noen opplever at konkurransen i
entreprenørmarkedet hemmes ved at noen aktører velger å ha stor egenbemanning, med
overkapasitet i perioder av året, som så tilbys til lave priser og ødelegger konkurransen i
markedet. Agder fremhever at et slikt salg er en form for kryssubsidiering der
nettkundene betaler grunnkostnaden ved overkapasiteten.
Ringerikskraft støtter forslaget om anskaffelser av entreprenørtjenester ved konkurranse,
men anfører at en konsekvens av forslaget imidlertid kan bli ansettelser av
montasjepersonell i nettselskapene rekruttert fra blant annet entreprenørselskapene. Disse
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nettselskapene kan i neste omgang få behov for salg av overskuddskapasitet inn i
entreprenørmarkedet som kan bidra til uheldig utvikling i dette markedet. Ringerikskraft
slutter seg derfor til anbefalingene i Reiten-utvalget hvor det blant annet anbefales at salg
av tjenester fra nettselskap til entreprenørmarkedet ikke bør være tillatt. Unntak fra et
slikt forbud bør være beredskapstjenester og driftssentraltjenester.
Nettpartner mener at den økte konkurransen som vil følge av endringsforslaget vil bidra
til økt kostnadseffektivitet i nettselskapene, og viser til rapporter som de mener
dokumenterer en slik sammenheng. Nettpartner er videre av den oppfatning at det ikke
burde være tillatt for konserninterne entreprenører eller nettselskap med egne
montørressurser å konkurrere eksternt gitt at man ikke åpner for konkurranse i konsernets
nettvirksomhet.
Trønder Energi Nett mener at det kan være risiko for at leverandører leverer anbud under
selvkost for å tvinge nettselskapene til å bygge ned konsernintern kompetanse og fjerne
konkurranse. Endringsforslagene kan dessuten tvinge nettselskapene til å skille ut eller
bygge ned kompetanse frivillig. TEN mener det er en risiko for at nettselskap kan bli
avhengige av monopolister innenfor ulike geografiske soner, tekniske eller teknologiske
spesialfelt, dersom kompetanse bygges ned hos nettselskapene.
Troms kraft Nett mener bransjen i mange tilfeller vil stå overfør økte kostnader som følge
av konkurranseutsetting, fordi en hovedforutsetning og viktig premiss i teorien er at det
finnes flere tilbydere. De mener videre at i vårt langstrakte og grisgrendte land er denne
premissen i mange tilfeller ikke tilstede og forutsetningen om fri prisdannelse ikke
oppfylt.
DEFO mener at mindre selskaper ofte kombinerer personer fra både nett og produksjon
for å kunne få utført vakttjenester. DEFO kan ikke se at selskapene ikke skal kunne
utnytte samdriftsfordeler og benytte de beste ansatte til disse viktige oppgavene
uavhengig av hvor de er ansatt i konsernet.
Haugaland Kraft mener kjøp av vakt- og beredskapssamarbeid vedrørende ressurser og
materiell bør tillates mellom selskap i samme konsern og mellom nettselskap.
Lyse Elnett anfører at organiseringen med eget entreprenørselskap ble valgt for å sette
fokus på produksjonskostnaden for de enkelte produkter og tjenester som leveres fra
denne virksomheten, noe som også muliggjør en enklere sammenligning av kostnadene
mot andre leverandører. Lyse Elnett er av den oppfatning at det bør tillates å ha
entreprenørselskap i datterselskap av nettselskapet uten å måtte konkurranseutsette kjøp
fra dette selskapet. Lyse Elnett anfører at resultat fra slike selskap må inngå i
nettvirksomheten (inntektsrammesystemet) og komme nettkundene til gode.

3.4.2 NVEs kommentarer
Flere av høringsinstansene bemerker at det ikke eksisterer et velfungerende
entreprenørmarked alle steder i landet. NVE legger i denne forskriftsendringen ikke
føringer for hvilke oppgaver nettselskapene kan produsere selv og hvilke oppgaver
nettselskapene kan kjøpe av andre leverandører. Nettselskapene har i energiloven og
tilhørende forskrifter stor grad av frihet til å avgjøre denne grensedragningen selv. En slik
beslutning bør fattes på bakgrunn av hva som er mest kostnadseffektivt for nettselskapet.
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NVE ser at det i visse områder i dag ikke eksisterer et velfungerende marked for alle
tjenester nettselskapet etterspør. Man kan heller ikke utelukke at flere tjenester ikke er
egnet for konkurranse, og at det derfor er mest hensiktsmessig at tjenestene blir utført av
nettselskapet selv. NVE ser også at nettselskap i ulike deler av landet for visse type
tjenester kan stå overfor ulike leverandørmarkeder lokalt og derigjennom ulike premisser
for å fatte en beslutning om hvilke funksjoner og oppgaver nettselskapet selv bør
produsere. I visse tilfeller vil nettselskapet og energikonsernet selv være med på å
definere konkurransearenaen og vil gjennom sin organisering ha en stor påvirkning på
hvorvidt det eksisterer uavhengige leverandører av tjenester i det geografiske området
nettselskapet opererer. Energikonsernene er således en viktig premissleverandør for
hvordan og hvor effektivt et leverandørmarked kan operere i regionen.
For å kunne oppfylle gjeldende krav i lov og forskrifter vil nettselskapene være avhengig
av tilgang på personell med nødvendig kompetanse til å håndtere ulike situasjoner på en
sikker og effektiv måte. Dette innebærer bl.a at nettselskapene må sørge for nødvendig
responstid og innretning av beredskapskapasitet uansett om nettselskapene produserer
entreprenørtjenester selv, eller anskaffer tjenesten fra andre selskap i eller utenfor samme
konsern. NVE vil bemerke at forslaget ikke innebærer noe forbud mot å benytte felles
ressurser for nett og produksjon for å oppnå dette. Nettselskapet kan etter denne
forskriftsendringen trer i kraft fortsatt tilby entreprenørressurser til øvrige selskaper, og
nettselskapet kan fortsatt anskaffe entreprenørtjenester fra andre selskaper så fremt
anskaffelsen er basert på konkurranse.
NVE ser at forskriftsendringen kan medføre at energikonsern velger å føre noen
funksjoner og personell tilbake til nettselskapet, i stedet for å utsette eget konsernselskap
for konkurranse, slik Eidsiva Nett varsler i høringsinnspillet. NVE er derfor klar over at
endringen i seg selv ikke nødvendigvis vil medføre økt bruk av anskaffelser basert på
konkurranse i de tilfeller der nettselskapene velger å produsere tjenestene selv.
Forskriftsendringen vil likevel medføre at dersom nettselskapet velger å anskaffe
tjenesten vil dette så langt som mulig være basert på konkurranse.
Flere høringsinstanser har bemerket at det ikke bør være tillatt for nettselskap med egne
entreprenørressurser å konkurrere eksternt. NVE vil bemerke at denne forskriftsendringen
ikke omhandler nettselskapenes mulighet for salg av entreprenørtjenester. NVE vil vise til
de foreslåtte endringer i energiloven om selskapsmessig og funksjonelt skille som i større
grad omhandler en slik problemstilling. NVE vil likevel presisere at nettselskapene i dag
ikke har anledning til å føre kostnader ved øvrig virksomhet på nettvirksomheten.
NVE er av den oppfatning at dersom nettselskapet velger å sette ut tjenester eller kjøpe
varer av andre leverandører, bør dette gjøres på objektive og ikke diskriminerende vilkår
som sikrer at anskaffelsen skjer til lavest mulig kostnad. Dette bør gjelde uavhengig av
om en av de potensielle leverandørene er et annet selskap i samme konsern.
NVE mener videre at de vilkår som i dag er gjeldende for nettselskapenes anskaffelser fra
uavhengige leverandører også bør gjelde ved anskaffelser fra leverandører i samme
konsern. NVE mener dette vil sikre en hensiktsmessig likebehandling av leverandører,
samt likebehandling av nettselskap i konsern og nettselskap som er eiermessig adskilte.
NVE vil med denne forskriftsendringen vedta et generelt krav til at nettselskapene
gjennomfører konkurranse på anskaffelser som nettselskapet foretar fra andre
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konsernselskap og hvor inntektene føres inn under nettvirksomheten. NVE kan ikke se at
det er behov for et eksplisitt unntak for entreprenørtjenester.

3.5 Om administrative tjenester og
eiendomstjenester
3.5.1 Høringsinstansenes syn
De fleste nettselskapene, samt bransjeorganisasjonene som organiserer nettselskapene,
har spilt inn at NVE bør ta hensyn til rådene til Reiten-utvalget når det gjelder
nettselskapenes anskaffelser av administrative tjenester fra andre konsernselskap.
I Reiten-utvalgets rapport «et bedre organisert strømnett» heter det at:
«Gruppen er enig i at nettselskapets kjøp av tjenester i hovedsak bør skje etter
konkurranse. Det bør imidlertid skilles mellom kjøp av tjenester av administrativ art, som
det kan være naturlig at kjøpes inn fra morselskap eller andre, og andre tjeneste- og
varekjøp. Et absolutt krav om konkurranse for alle typer tjenester vil kunne hindre en
hensiktsmessig organisering av interne administrative tjenester. For kjøp av andre type
tjenester, så som entreprenørtjenester, mener gruppen at det bør vurderes krav om
konkurranse for alle innkjøp, med unntak for interne kjøp av alminnelige administrative
tjenester.»
Hafslund Nett anfører at det i et konsern er administrative tjenester som naturlig hører
hjemme hos morselskapet. Herav nevnes f.eks. økonomi, finans, lønn, HR,
kommunikasjon etc. Ved at disse tjenestene utføres av morselskapet sikrer man ensartede
prosesser og prosedyrer. Man benytter felles systemer, og har like rutiner og
styringsinstrukser, som blant annet sikrer etterlevelse av gjeldende lover og regler samt
gir god internkontroll og risikostyring.
Hafslund Nett trekker videre opp felles IT-systemer som ERP, kontorstøtte,
kontorklienter og informasjonsportal samt datarom, virtuelle server-hoster,
sikkerhetsløsninger, database og OS-lisenser og driftsløsninger som områder som ikke
bør omfattes av kravet om konkurranse. Et krav om konkurranseutsetting som skulle
innebære at nettselskapet må ut å anskaffe IKT-tjenester på egen hånd, vil i henhold til
Hafslund Nett være uhensiktsmessig, fordyrende og neppe i tråd med intensjonen i NVEs
forslag.
Troms kraft Nett mener den foreslåtte endringen ikke ivaretar den nyansen som er trukket
opp i Reiten-utvalget, og mener signalet om restriktiv forvaltning av
unntaksbestemmelsen tilsier at endringen vil være kostnadsdrivende.
BKK Nett mener at administrative tjenester som lønn, regnskap, pensjon, HR, sentralbord,
IT-tjenester o.l. er oppgaver der det er åpenbare stordriftsfordeler ved at et selskap i
konsernet utfører dette samlet for hele konsernet. BKK støtter Reiten rapportens
vurdering på dette punktet. BKK Nett mener videre at eiendomstjenester, dvs. leie av
lokaler inkl. renhold, kantinevirksomhet, resepsjonstjenester, postmottak,
vaktmestertjenester o.l. bør kunne anskaffes direkte fra konsernet uten konkurranse.
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Haugaland Kraft mener det bør være anledning å anskaffe administrative ressurser
(fellestjenester) som lønn, regnskap, personal, leie av lokaler, vaktmester, kantine, IT,
post, telefon, resepsjon og lignende fra selskap i samme konsern uten konkurranse, under
forutsetning av at det inngås skriftlige avtaler og at dette er iht. markedsvilkår.
Haugaland Kraft mener videre at fellesinnkjøp i konsern som forsikring,
betalingsformidling, renhold, materiell, biler og arbeidsmaskiner og lignende bør være
tillatt. Haugaland Kraft mener kravet om konkurranseutsetting bør være ivaretatt når
eksternt anbud er innhentet.
Energi Norge legger til grunn at de foreslåtte endringene ikke er til hinder for at også
nettselskapene kan benytte seg av varer og tjenester, anskaffet på konsernnivå som
innkjøp av kontorrekvisita, inventar, reiser, fellesutstyr, finansiering og lån mv,
forsikringer, eksterne regnskaps- og revisjonstjenester osv. Energi Norge fremfører at
morselskapet har et klart insentiv til å kjøpe inn varer og tjenester til best mulig pris, og at
behovet for lov- og forskriftsbestemte insentiver for å sikre rasjonelle anskaffelser er med
andre ord ikke til stede på samme måte som i en situasjon der en monopolvirksomhet
foretar anskaffelser kun på egne vegne.
Agder Energi mener at det er vesentlige stordriftsfordeler i at morselskap og døtre
benytter felles administrative systemer og tjenester. Det bør ikke nedfelles regelverk som
forhindrer dette. Agder Energi fremfører videre at dette er tjenester for å betjene
organisasjonens indre liv og er vesensforskjellig fra tjenester som kjøpes inn for å betjene
kundene.
Ringerikskraft Nett anmoder NVE om å vurdere et generelt unntak fra
konkurransemessige anskaffelser av administrative tjenester i konsern i tråd med
Reitenutvalgets anbefaling. Ringerikskraft Nett mener anskaffelser av administrative
tjenester i konkurranse vil være både ressurskrevende og kostnadskrevende og mulige
gevinster ved anskaffelsen spises ofte opp. De opplyser videre om at disse kostnader
samlet utgjør ca. 12 % av de totale driftskostnadene som henføres til nettvirksomheten.
De kan vanskelig se for seg rasjonelle og praktiske løsninger for anskaffelser av slike
tjenester. De anser heller at forslaget vil innebære en betydelig risiko for feil ressursbruk
og for kostnadsøkninger.
Stange Energi Nett støtter Reiten-utvalgets vurdering av at konkurranse på alle typer
tjenester vil kunne hindre en effektiv organisering av administrative tjenester, og legger
til at fordeling av felleskostnadene i Stange Energi skjer på bakgrunn av den reelle bruken
av ressurser.
Troms Kraft Nett AS har - i likhet med en rekke andre nettselskaper i vertikalt integrerte
konsern - samarbeidet med de øvrige selskapene i konsernet på utvalgte områder stadig
tettere og mer effektivt i den senere tid. Dette samarbeidet innebærer alt fra integrerte ITplattformer, samarbeid om regnskapsfunksjon og utvalgte andre administrative
funksjoner, felles innkjøpssamarbeid for mange anskaffelser på anbud, samarbeid om
tjenesteutsetting på anbud, nær informasjonsutveksling i forbindelse med samarbeidet,
bruk av felles ressurser på de områder der dette har vært hensiktsmessig, til samarbeid om
felles kantine.
Troms Kraft mener at forslaget innebærer at øvrige konsernselskaper må stilles i samme
posisjon som eksterne leverandører i forholdet til nettselskapet, for at
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forskjellsbehandling skal kunne unngås og de øvrige konsernselskapene skal kunne delta i
konkurransene. Troms kraft mener videre at for å oppnå dette må nettselskapet og de
øvrige konsernselskapene gjennom en omfattende og kostbar separasjonsprosess, og at
dette i praksis vil medføre innføring av funksjonelt- og selskapsmessig skille mellom
nettselskapet og øvrige konsernselskaper (fordi beslutningstaker ikke kan være de samme
på anskaffer- og tilbyder-siden), herunder omorganiseringer med de frister det kan utløse
etter arbeidsmiljøloven etc.
Statnett SF leverer sentrale støttetjenester som regnskapstjenester, HR- og lønnstjenester,
finanstjenester, IKT- og systemtjenester med mer til Lyse sentralnett og Nordlink Norge
AS. Statnett Forsikring AS er opprettet for å dekke Statnett sitt forsikringsbehov. Statnett
ønsker ikke at slike tjenesteleveranser skal utsettes for konkurranse fordi dette vil gi økte
kostnader for nettvirksomheten.
Flere nettselskap viser til at det er stordriftsfordeler innad i et konsern ved at varer og
tjenester anskaffes felles eller produseres for hele konsernet. Det vises til at konkurranse
ved anskaffelser krever både økt ressursbruk og økt kompetanse til innkjøp og oppfølging
av avtaler med eksterne leverandører. Ved at tjenester produseres eller anskaffes felles i
konsern

3.5.2 NVEs kommentarer
Nettvirksomheten er ofte samlokalisert med resten av energikonsernet. Dette innebærer at
de deler felles ressurser knyttet til lokasjonen som kontorer, kantine, renhold,
vaktmestertjenester, resepsjon, postmottak, etc. Videre er ofte administrative funksjoner
til alle selskapene samlokalisert og blir utført av et konsernselskap eller som en tjeneste
utført av et eksternt selskap som er anskaffet av konsernet.
Med administrative tjenester mener NVE i denne sammenheng funksjoner konsernet har
opprettet for å understøtte de enkelte selskapenes kjerneoppgaver. Dette vil omfatte
funksjoner som i hovedsak er like på tvers av alle konsernets virksomheter og som ikke er
av en slik karakter at en deling av disse funksjonene med andre selskap i samme konsern
kan svekke nettselskapets nøytralitet. Administrative tjenester kan omfatte bl.a. personal,
arkiv, økonomi og IKT (kontorstøtte).
Administrative tjenester omfatter etter NVEs vurdering ikke nettrelaterte tjenester som
kraftkommunikasjonstjenester, driftssentral, drift og vedlikehold av kunde- og
informasjonssystemer, kundesentertjenester, avregnings-, tarifferings og
faktureringstjenester og systemer, drift, vedlikehold, planlegging og bygging av
nettanlegg, beredskap, mv., eller anskaffelser av slike. NVE har bl.a. lagt vekt på at dette
er funksjoner som medfører at konkurranseutsatt virksomhet i konsernet kan få annen
informasjon fra monopolvirksomheten enn den som andre aktører har tilgang til.
Med eiendomstjenester mener NVE anskaffelser eller leie av bygninger eller annen fast
eiendom, samt tjenester knyttet til drift av slik eiendom som vaktmestertjenester,
resepsjon, renhold, og lignende.
Et krav om konkurranse på alle tjenester, også de administrative, vil medføre at
nettselskapene blir mer homogene og selvstendige i de funksjoner de utfører eller
anskaffer. En utvikling mot nettselskap som enten selv besitter eller anskaffer sine egne
administrasjonstjenester og i større grad er adskilt fra øvrige selskap anser NVE som

20

positivt. Krav til konkurranse også på administrative tjenester vil redusere risikoen for
kryssubsidiering og bidra til å styrke skillet og nøytraliteten mot annen virksomhet i
konsernet. Dette vil tale for at kravet også bør omfatte slike tjenester.
Nettselskap som ikke er integrerte i konsern vil være omfattet av forsyningsforskriftens
krav om konkurranse på sine anskaffelser. Likebehandling mellom selvstendige
nettselskap og nettselskap organisert i konsern vil tale for at anskaffelsesreglene
tilsvarende skal omfatte anskaffelser fra konsern for denne type tjenester. Dette vil sikre
at alle anskaffelser er basert på konkurranse også i de tilfeller der det er
konsernselskapene som vinner anskaffelsen.
På den andre side ser NVE at det kan oppnås stordriftsfordeler ved å være lokalisert
sammen med og dele administrative funksjoner med andre selskap i konsernet. Krav om
konkurranse for administrative tjenester kan medføre behov for duplisering av funksjoner
og systemer i konsernet. Et krav om anskaffelser basert på konkurranse på administrative
tjenester kan på kort sikt kunne være kostnadsdrivende for konsernet og for nettselskapet.
En samlet nettbransje har spilt inn at et slikt krav vil hindre en hensiktsmessig
organisering av interne administrative tjenester i energikonsernene. Flere aktører har
fremhevet at det i Norge er tillatt med konsernstruktur i energisektoren, og at NVE ikke
bør legge føringer som reduserer konsernenes muligheter for å drive effektivt. Det blir
videre fremhevet at det er store samdriftsfordeler ved å kunne tilby administrative
tjenester til alle konsernselskapene. Dagens regelverk til funksjonelt skille stiller ingen
krav om at nettselskapene må være lokalisert adskilt fra andre selskap eller at det ikke er
mulig å dele funksjoner til tross for at selskapene skal være funksjonelt adskilte.
NVE velger å ikke la administrative tjenester og eiendomstjenester omfattes av kravet om
konkurranse i § 2-8 syvende ledd på det nåværende tidspunkt. Til grunn for vurderingen
er at nettselskapene i dag er samlokalisert med og benytter administrative systemer og
tjenester som er en integrert del av konsernene de er en del av. Et krav om konkurranse på
disse anskaffelsene kan medføre store endringer i organiseringen av nettselskapenes
administrative tjenester og eiendomstjenester. NVE har videre valgt å inkludere dette i
forskriftsteksten slik at det klart fremgår at denne type tjeneste ikke er omfattet av kravet
til konkurranse, heller ikke i de tilfeller der konkurranse er mulig.
NVE mener derimot at det er behov for en tettere oppfølging av denne type anskaffelser i
fremtiden og vil be om at nettselskapene årlig rapporterer omfanget av anskaffelser av
administrative tjenester og eiendomstjenester fra konsern som ikke er anskaffet basert på
konkurranse. Dette vil medføre at NVE får bedre oversikt over art og omfang av denne
type anskaffelser. For nærmere diskusjon om rapporteringskrav vises det til kapittel 3.9
om rapportering.
I tråd med gjeldende regelverk skal også disse tjenestene være basert på markedsmessige
vilkår, og anskaffelseskontrakter skal foreligge. Når markedspris mangler, kan kostnader
ved produksjon av ytelsen, inkludert rimelig kapitalavkastning, anvendes.
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3.6 Om måling, avregning og fakturering
3.6.1 Høringsinstansenes syn
Kundesenter, kunderegister (KIS) og måling, avregning- og faktureringstjenester blir i
flere konsern utført av andre selskap (kraftleverandør/andre konsernselskap). Flere
instanser viser til kravet om splitting av kundedatabasene til nett og kraft fra 2019 og
stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig å stille krav om konkurranse før da. Videre
blir det fremhevet at krav om konkurranse vil innebære å dele dagens kundesenter
mellom nett og kraftleverandør i perioden frem til kundesentrisk leverandørmodell er
innført, og at dette er kostnadsdrivende.
Energi Norge mener krav om konkurranse på innkjøp som skjer sammen med andre
virksomheter i samme konsern kan være unødvendig ressurskrevende og nevner
driftssentral, kundesenter, drift og vedlikehold av kunde- og informasjonssystemer,
regnskaps- og faktureringstjenester mv.
Haugaland Kraft mener anskaffelser av felles nettrelaterte ressurser bør tillates som
driftssentraltjenester, måling- og avregningstjenester, vakt- og beredskapssamarbeid
vedrørende ressurser og materiell, felles IT-systemer, administrative
kommunikasjonsløsninger og lignende.
SKL mener omsetning av definerte/konkretiserte nettrelaterte ressurser, som driftssentral,
datakommunikasjonstjenester, kundesenter og avregnings, fakturerings og
innkrevingstjenester (AFI) kan skje internt, uten konkurranseutsetting, innenfor
kontrollforskriften. Prinsippet om markedsvilkår bør gjelde også for disse tjenestene. I
den grad det ikke finnes relevante markedspriser for tjenestene, bør en kostnadsbasert
tilnærming kunne benyttes. SKL mener at konsernet har et økonomisk insentiv om å
utføre alle oppgaver så rasjonelt som mulig.
BKK Nett mener at det bør åpnes for unntak for de deler av avregnings-, fakturerings- og
innkrevingstjenester som ikke utfordrer gjeldende og kommende
nøytralitetsbestemmelser, og som kun skal anskaffes i en periode frem til endrede
rammevilkår innebærer at nettselskapene ikke lenger har behov for å anskaffe disse
tjenestene. BKK Nett poengterer at fremtidens nettselskap vil ha langt færre oppgaver
knyttet til kundehåndtering og AFl-tjenester enn det de har i dag, og at det ikke vil være
hensiktsmessig med nye krav til anskaffelser som gjelder for en kort periode.
Lyse Elnett AS vurderer det som lite optimalt å sette kundesenter- og faktureringstjenester
ut på konkurranse nå. Innføring av AMS og Elhub medfører mange nye prosesser de
nærmeste årene, dagens kundesenter er godt i gang med implementering og opplæring.
Lyse Elnett anser det som lite trolig at konkurranseutsetting vil gi reduserte kostnader.
Fjordkraft mener at dersom anskaffelser av f.eks. kundesenter, drift og vedlikehold av
kunde- og informasjonssystemer, regnskaps- og faktureringstjenester mv. skal unntas så
vil dette i praksis være uthuling av regelen om anskaffelse basert på konkurranse. Dette
vil også stride mot endringsforslagets intensjon, som er å motvirke kryssubsidiering
mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet.
DEFO mener muligheten for å unngå kryssubsidiering uansett vil bli tatt bedre hånd om
ved innføring av AMS, Elhub og en-fakturamodellen eller den såkalte leverandørsentriske
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modell som snart kommer. Nye avregningsforskrifter vil også støtte opp under dette. I
tillegg blir det en splitting av kundedatabasene til nett og kraft fra 2019 som også bidrar
til å forhindre kryssubsidiering. Disse forventede regelendringene må ses i sammenheng
med NVEs regler som nå er på høring.

3.6.2 NVEs kommentarer
Flere nettselskap anskaffer i dag faktureringstjenester, kundesentertjenester og drift og
vedlikehold av kunde- og informasjonssystemer fra andre selskap i samme konsern.
Mange vertikalt integrerte virksomheter har i dag felles kundeinformasjonssystem med
kraftleverandøren. NVE mener at det ved slike anskaffelser oppstår problemstillinger
både med hensyn til muligheten for kryssubsidiering, men også i forhold til nettselskapets
nøytralitet.
NVE mener derfor at det for denne type virksomhet er særlig viktig at nettjenestene enten
utføres av nettselskapet selv eller anskaffes på objektive og ikke-diskriminerende vilkår
basert på konkurranse, også dersom anskaffelsen finner sted fra konsernselskap.
Som flere av høringsinstansene påpeker er det igangsatt flere prosesser knyttet til måling,
avregning og fakturering som vil ha betydning for forholdet mellom nettselskap og
kraftleverandør. Med etablering av Elhub vil det bli enklere å skille mellom monopol- og
konkurranseutsatt virksomhet. I NVE-rapport 51-2015 (Endringer i forskrift om måling,
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester) har
NVE vedtatt at vertikalt integrerte selskap ikke skal kunne ha felles kundesystem for
kraftleverandør og nettselskap etter 1.1. 2019. Splitting av kundedatabaser hos vertikalt
integrerte selskap medfører at nettselskapet eller kraftleverandør må anskaffe nytt
kundesystem.
Videre vedtok NVE i dokument 51-2015 et krav til skille for ansatte i vertikalt integrerte
virksomheter for å bidra til å styrke nettselskapets nøytralitet, som innebærer at ansatte
ikke skal ha tilgang til informasjon i Elhub på vegne av mer enn én type virksomhet.
Ikrafttredelsen av denne bestemmelsen er satt til 1. januar 2019. Kravet vil også gjelde
dersom nettselskapet setter ut kundebehandling som tjeneste til et annet konsernselskap.
NVE er enig med flere av høringsinstansene i at fremtidens nettselskap vil ha færre
oppgaver knyttet til kundehåndtering og avregnings, fakturerings, og innkrevingstjenester
enn det de har i dag. NVE mener det er viktig at de tjenestene nettselskapene likevel vil
anskaffe også etter at Elhub er implementert, ivaretar nøytralitetshensyn og blir anskaffet
på objektive og ikke-diskriminerende vilkår, basert på konkurranse. NVE mener at
opprettelsen av separate kundesystemer, samt kravene knyttet til de ansattes adgang til
Elhub som trer i kraft 1.1.2019 vil øke muligheten for å oppnå en effektiv konkurranse på
faktureringstjenester, kundesentertjenester og på drift og vedlikehold av kunde- og
informasjonssystemer, ved at samdriftfordelen ved felles drift av nettvirksomhetens og
leverandørvirksomhetens funksjoner vil bli redusert.
NVE merker seg høringsinnspillene om at det ikke vil være hensiktsmessig med nye krav
til anskaffelser som gjelder for en kort periode, og ønsket om å utsette kravet om
konkurranse ved anskaffelser av denne type tjenester fra konsernselskap. NVE mener
likevel at det ikke er hensiktsmessig å gi et generelt unntak fra hovedregelen om at

23

anskaffelser fra andre konsernselskap skal være basert på konkurranse, eller utsette
ikrafttredelse for denne type anskaffelser frem til 1.1.2019. NVE ser at det i visse selskap
i dag kan være etablert løsninger for produksjon og innkjøp av enkelte målings-,
avregnings- og faktureringstjenester, som vanskelig lar seg kombinere med konkurranse,
ved at kraftleverandør og nettselskap har felles kundesenter, kundeinformasjonssystem og
faktureringsløsninger, mv etablert i et eget selskap i konsernet. Nettselskapene og
energikonsernene vil gjennom sin organisering kunne påvirke hvorvidt det eksisterer eller
utvikles uavhengige leverandører av tjenester. For flere av disse tjenestene eksisterer det i
dag etablerte markeder og NVE kan i utgangspunktet ikke se at anskaffelser basert på
konkurranse ikke skal være mulig i de tilfeller der nettselskapet velger å anskaffe
tjenesten. NVE vil videre peke på at det i årene frem mot 1.1.2019 vil gjøres anskaffelser
som kan ha betydning for strukturer og markedets funksjon på lengre sikt. Dette gjelder
for eksempel anskaffelser av separate kundedatabaser som skal være etablert fra 1.1.2019.
NVE vil med denne forskriftsendringen vedta et generelt krav til at nettselskapene
gjennomfører konkurranse på anskaffelser som nettselskapet foretar fra andre
konsernselskap og hvor inntektene føres inn under nettvirksomheten. NVE kan ikke se at
det er behov for et eksplisitt unntak for anskaffelser av målings-, avregnings- og
faktureringstjenester.
Der konkurranse ikke er mulig å gjennomføre vil NVEs oppfølging skje gjennom
innrapportering av anskaffelser og tilsyn. For nærmere diskusjon om rapporteringskrav
vises det til kapittel 3.9 om rapportering. I tråd med gjeldende regelverk skal også disse
anskaffelsene være basert på markedsmessige vilkår, og anskaffelseskontrakter skal
foreligge. Når markedspris mangler, kan kostnader ved produksjon av ytelsen, inkludert
rimelig kapitalavkastning, anvendes.
I særlige tilfeller kan NVE etter søknad fra nettselskapet dispensere fra kravet om å
gjennomføre anskaffelser basert på konkurranse, jf kontrollforskriftens § 18-2. I
vurderingen av eventuelle slike saker vil NVE blant annet legge vekt på om anskaffelsen
kan påvirke organisering, strukturer og anskaffelser etter 1.1.2019.

3.7 Om driftskontroll
3.7.1 Høringsinstansenes syn
Hafslund Nett opplyser at Hafslund konsernet har organisert driftssentral-oppgaver for
sine forretningsområder i et eget selskap som betjener både nett, produksjon og
fjernvarme. Hafslund-konsernet er relativt stor i nasjonal sammenheng på alle disse
forretningsområdene og de ser flere fordeler i å organisere driftssentral-oppgavene samlet
i en felles enhet.
Hafslund Nett skriver videre at det per i dag ikke finnes noe marked for store
driftssentraler. Det er således deres oppfatning at den organisering av driftssentraltjenester som Hafslund-konsernet har i dag er den mest optimale løsningen.
BKK Nett opplyser at kraftkommunikasjonsløsningene for de tre KBO-enhetene i BKKkonsernet produseres og leveres i dag gjennom et felles system og av en leverandør, BKK
Fiber AS. Slik NVE forstår det ønsker BKK Nett derfor at avtaler med BKK Fiber om
anskaffelse av kraftkommunikasjonsløsninger kan videreføres uten konkurranse. BKK
mener at krav om konkurranseutsetting av kraftkommunikasjon vil resultere i at det må
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bygges opp parallelle systemer og kompetansemiljøer for ulike KBO-enheter. Dette vil
etter BKK Nett sin vurdering være svært kostnadsdrivende og innebære en svekkelse av
den generelle IKT-beredskapen.
BKK Nett har videre en anmerkning vedrørende anskaffelser av lokaler som er egnet til
driftssentral. Driftssentraler for nettdrift er underlagt krav til sikkerhet, jf. krav i
beredskapsforskriften. Tilsvarende krav gjelder også andre KBO-enheter i samme
konsern. BKK Nett mener derfor det er lite rasjonelt å bruke ressurser på
konkurranseutsetting av eiendomstjenester for driftssentral.
Eidsiva Nett trekker frem at NVE stiller omfattende krav til IKT sikkerhet og beredskap,
noe som er teknisk krevende og kostbart. Eidsiva Nett ser det som naturlig å samarbeide
om slike systemer med produksjonsvirksomhet i samme konsern som er underlagt
tilsvarende krav. Eidsiva Nett mener det vil være lite rasjonelt at nettvirksomheten skal
etablere egen infrastruktur og systemer som utsettes for konkurranse, parallelt med
kraftvirksomhetens tilsvarende system for de samme lokasjonene. Eidsiva Nett mener
dette vil svekke både sikkerhet, beredskap og kostnadseffektiviteten.

3.7.2 NVEs kommentarer
Sentraler for nettdrift er i dag enten organisert i nettselskapet, anskaffet fra et annet
konsernselskap eller anskaffet fra et annet selskap/nettselskap utenfor konsernet. I noen
tilfeller er sentraler for nettdrift etablert sammen med konsernets driftssentraler for
kraftproduksjon, fjernvarme eller andre funksjoner. NVE legger til grunn at et
driftskontrollsystem består av driftssentralen (eiendom), datautstyr,
nettverkskomponenter, infrastruktur for samband og signalføring mellom driftssentral og
anleggene, programvare, samt komponenter som kan styres med programvare inkludert
alle typer vern som kan styres gjennom driftskontrollsystemet eller andre
kommunikasjonsløsninger.
NVE ser at investering i og etablering av driftssentraler og driftssentralens
sambandsløsninger er kostbart, og at det kan være kostnadseffektivt å samarbeide med
andre virksomheter om en slik funksjon. NVE mener derimot at hensynet til nøytralitet
tilsier at driftskontrollsystemet enten kontrolleres av nettselskapet selv eller anskaffes på
objektive og ikke-diskriminerende vilkår basert på konkurranse. NVE vil vise til at det er
prosesser hvor driftssentralfunksjonen og dets nøytralitet blir vurdert. I NVEs høringssvar
til Olje- og energidepartementets forslag om endring i energiloven og krav til
selskapsmessig og funksjonelt skille skrev NVE at: «Nettvirksomheten er regulert og
myndighetene har dermed mulighet til å sette krav blant annet til nøytralitet og
informasjonsflyt. NVE mener derfor at driftskontrollfunksjoner, inkludert driftssentraler,
bør ligge i nettvirksomheten, også i de tilfellene der kraftproduksjon og nettvirksomhet
har felles driftssentral.»
NVE ser, som flere av høringsinnspillene påpeker, at flere av funksjonene i
driftskontrollsystemet ikke vil være mulig å anskaffe gjennom konkurranse, da det ikke
eksisterer et tilstrekkelig antall leverandører av tjenestene. Dersom
nettselskap/energikonsern har valgt å sette ut monopolfunksjoner til et annet
konsernselskap kan det oppstå en situasjon hvor det kun eksisterer én reell leverandør av
tjenesten. NVE mener det er prinsipielt uheldig for et nettselskap, som et naturlig
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monopol, å sette ut nettjenester uten å eksponere det for reell konkurranse. Denne
forskriftendringen legger imidlertid ingen føringer på hvilke oppgaver nettselskapet kan
sette ut og hvilke tjenester nettselskapet må produsere selv.
NVE vil i tiden fremover se nærmere på organiseringen av nettselskapenes
driftskontrollfunksjoner.
NVE mener driftskontrollsystemer for nettdrift primært bør kontrolleres av nettselskapet
selv. I den grad nettselskapet anskaffer tjenesten bør anskaffelsen foretas på objektive og
ikke-diskriminerende vilkår basert på konkurranse. NVE ønsker derfor ikke å unnta
driftskontrolltjenester, kraftkommunikasjon/kraftsamband, driftssentral, etc. fra
bestemmelsens virkeområde. Forskriftsendringen vil derimot innebære at anskaffelser av
ulike funksjoner for driftskontrollsystem fra andre konsernselskap, kan unntas kravet om
konkurranse i kontrollforskriften dersom konkurranse ikke vil være mulig. Dette kan
være tilfelle der det ikke er tilstrekkelig tilbud av tjenesten. NVE anser dermed at behovet
for unntak for denne type tjenester vil være dekket av den alminnelige muligheten til ikke
å gjennomføre konkurranse der konkurranse ikke er mulig. NVE vil bemerke at
anskaffelser av eiendom som er egnet til driftssentral, jf. BKK-Nett sitt innspill, vil være
en eiendomstjeneste og dermed ikke omfattet av kontrollforskriftens krav om anskaffelse
basert på konkurranse, jf. § 2-8 nytt åttende ledd.
NVE mener at det vil være et særlig behov for en tettere oppfølging av denne type
anskaffelser i fremtiden og vil be nettselskapet rapportere anskaffelser fra selskap i
samme konsern som ikke er anskaffet basert på konkurranse. Dette vil medføre at NVE
får bedre oversikt over art og omfang av denne type anskaffelser. For nærmere diskusjon
om rapporteringskrav vises det til kapittel 3.9 om økonomisk rapportering.

3.8 Implementeringstidpunkt
3.8.1 Høringsinstansenes syn
NVE sendte forslaget på høring 1.7.2014 med foreslått virkningstidspunkt 1.1.2015. Flere
av høringsinnspillene mente organisasjonsendringene som kreves for å gjennomføre de
foreslåtte bestemmelsene var for omfattende til å kunne gjennomføres med en så kort
tidsfrist.

3.8.2 NVEs kommentarer
NVE legger til grunn at forskriftsendringen medfører betydelige oppmykninger i kravene
som stilles overfor nettselskapene i forhold til det opprinnelige forskriftsforslaget, ved at
anskaffelser av administrative tjenester ikke er omfattet av kravene.
For anskaffelser av øvrige varer og tjenester trer forskriftenes bestemmelse i kraft 1.7
2016.
De nye kravene i kontrollforskriften § 2-8 syvende ledd vil gjelde alle anskaffelser som
avtales etter 1. juli 2016 (nye avtaler). Som nye avtaler regnes også avtaler om
anskaffelser i henhold til rammeavtale inngått før 1. juli 2016 (avrop). Avrop foretatt etter
1.juli 2016 i henhold til rammeavtale inngått før 1. juli 2016, omfattes av de nye reglene.
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Med rammeavtale menes avtale av slik art som defineres i forsyningsforskriften § 4-2
bokstav e og anskaffelsesforskriften § 4-2 bokstav f, uavhengig av om rammeavtalen i sin
tid var omfattet av forsyningsforskriften.

3.8.3 Høringsinstansenes syn
NVE skriver i høringsdokumentet at endringene som er foreslått vil føre til noe økte
administrasjonskostnader i selskapene, og økt byråkrati i forhold til tilsyn, rapportering
og dokumentasjon. NVE mente at det var et særlig behov for at NVE har tilgang til
informasjon og oversikt over art og omfang av varer og tjenester som blir anskaffet fra
selskap i konsern uten at det er utsatt for konkurranse. NVE opplyste derfor om at NVE
ville kreve, som en del av den årlige økonomisk og tekniske rapporteringen til NVE, at
nettselskapene beskriver alle transaksjoner og innkjøpsavtaler mellom nettselskapet og
tilknyttede foretak, som ikke er basert på konkurranse.
Gudbrandsdal Energi er redd for at slike kostnader blir undervurdert i utredningsfasen, og
at dette kan bryte med endringsforslagets intensjon om lavere kostnader. Gudbrandsdal
Energi mener det må legges opp til at den administrative ressursbruken samlet sett skal
være så lave som mulig, og at en evaluerer dette forholdet etter en tid.
Fjordkraft mener den skisserte innrapportering av manglende gjennomføring av
konkurranse kan være et viktig virkemiddel i å begrense unntakene.
KS Bedrift mener den foreslåtte rapporteringen vil være å innføre en kostnadskrevende
tidstyv for hele bransjen.

3.8.4 NVEs kommentarer
I henhold til energilovforskriften § 4-4 plikter konsesjonæren å føre regnskap etter
bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapet skal settes opp i samsvar med god
regnskapsskikk. I henhold til kontrollforskriften § 2–4 kan NVE fastsette krav til
ytterligere spesifikasjoner i den økonomiske og tekniske rapporteringen.
NVE vil ved utarbeidelsen av e-Rapp 2016 inkludere en note hvor nettselskapene skal
rapportere anskaffelser fra andre konsernselskap som ikke er foretatt ved bruk av
konkurranse. Dette vil være for at NVE kan få en bedre oversikt over art og omfang av
nettselskapenes anskaffelser fra andre selskap i samme konsern som ikke er foretatt i
form av konkurranse. NVE vil benytte innrapportert data både til å få en bedre oversikt
over hvor store kostnader som anskaffes av andre selskap i samme konsern uten at
konkurranse er gjennomført, hvilke tjenester det i hovedsak gjelder og i hvilke nettselskap
slike anskaffelser forekommer.
NVE legger til grunn at for at NVE skal kunne drive et effektivt tilsyn med anskaffelser
foretatt uten konkurranse, må NVE ha oversikt over hvor dette forekommer og hva det
omhandler. NVE vil i løpet av 2015 arbeide for å finne hensiktsmessige
kostnadskategorier, som kan gi NVE verdifull informasjon, og samtidig ta hensyn til
tidsbruk hos nettselskap og revisor.
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4 Endelig forskriftstekst
I medhold av forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, jf. lov 29. juni
1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av
energi m.m. (energiloven) § 10-6 fastsettes med dette følgende endringsforskrift:

I
I forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme
for nettvirksomheten og tariffer gjøres følgende endringer:

§ 2-8 sjette ledd skal lyde:
Transaksjoner mellom nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skal skje til
markedsvilkår. Avtaler mellom selskaper i samme konsern skal foreligge skriftlig.

§ 2-8 nytt syvende og åttende ledd skal lyde:
Enhver anskaffelse fra andre selskaper i samme konsern, hvor kostnadene ved
anskaffelsen belastes nettvirksomheten, skal så langt som mulig være basert på
konkurranse. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av slike kontrakter skal skje
på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
Syvende ledd omfatter ikke anskaffelser av administrative tjenester og eiendomstjenester.
Syvende ledd omfatter ikke kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner eksl.
mva.

II
Endringen i § 2-8 sjette ledd trer i kraft straks.
Endringen i § 2-8 syvende og åttende ledd trer i kraft 1. juli 2016.
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