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Høring - heving av grensen for krav om funksjonelt 
skille 

Saken gjelder regjeringens forslag om at norske strømnettselskaper med 

mindre enn 100 000 kunder skal unntas fra lovkravet om et funksjonelt skille fra 

andre selskaper i samme energikonsern. Det nylig innførte unntaket som trådte 

i kraft i mars 2021 og som omfattet strømnettselskaper med mindre enn 10 000 

kunder, blir dermed utvidet kraftig. Norske regler vil dermed bli i tråd med EUs 

tredje elmarkedsdirektiv (2009/72/EF). 

Tekna støtter regjeringens forslag om å heve grensen fra 10 000 til 100 000 

kunder for krav om funksjonelt skille mellom nettselskap og annen virksomhet, 

typisk kraftselskap. For Tekna er det viktig at ledelse og kompetansemiljøer i 

norske kraftselskaper kan brukes mest mulig rasjonelt for å bygge ut mer nett 

og kraft for kraftkrevende industri, og for den energiovergangen hele samfunnet 

står midt oppe i. Eksisterende regler for nettnøytralitet og selskapsmessig skille 

mellom nett- og kraftvirksomheten bør være tilstrekkelig for å skille 

monopolvirksomheten og den markedsutsatte kraftproduksjonen. 

Tekna har i tidligere høringsinnspill, i 2018 og 2020 støttet at mindre 

strømnettselskaper kan unntas fra lovkravet om funksjonelt skille. Tekna har 

sammen med andre aktører argumentert for at oppsplitting fører til 

fragmentering av fagmiljøer i lokale energiselskaper og svekket 

beredskapsevne etter hendelser som medfører strømbrudd i regionale 

distribusjonsnett. Tekna har dessuten påpekt at faren for kryssubsidiering fra 

nettselskap til andre selskaper i energikonsern allerede er forbudt og vil være et 

marginalt problem og at et funksjonelt skille vil føre til et konsolideringspress på 

lokale energiselskap. 
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https://www.tekna.no/globalassets/filer/politikkdokumenter/horingsdokumenter/2020/20200630-horingsinnspill-funksjonelt-skille-for-nettforetak-i-kraftsektoren.pdf
https://www.tekna.no/globalassets/filer/politikkdokumenter/horingsdokumenter/2018/180126-fellesbrev-til-energi-og-miljokomiteen-om-funksjonelt-skille.pdf

