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En bransje i omstilling – viktige faktorer/aktører 

Nøytralitet/

effektivitet Selskapsmessig/ 

funksjonelt skille

DSOKryssubsidiering

Konkurranseutsetting

Mange 

beslutningstakere

Fragmentert

nettstruktur

Fjerne kompetanse-

forskriften



Selskapsmessig og funksjonelt skille for alle
(Forslag til ytterligere innstramning i Reiten-rapporten)

• All virksomhet som ikke naturlig tilhører nettvirksomheten 
skilles ut dersom slik virksomhet skal tilbys eksternt
• Entreprenørtjenester

• Bredbåndstjenester

• Veglys

• Fjernvarme

• Vann forsyning

• Gassdistribusjon og salg

• Sikkerhetstjenester

• Konsulenttjenester

• Etc.

• Tilpasningsperiode på tre år

• Dispensasjon hvis ulempene >> nytten





Nye regler for tjenestekjøp i konsern 

• Behov for tiltak for å redusere mulighetene til kryss-
subsidiering i praksis innenfor konsernmodellen
• Behov for strengere regler  for  å  sikre  at  kjøp  innen  samme  konsern  

skjer  til markedsvilkår

• Krav om konkurranse ved nettselskapenes kjøp av tjenester  
skal sikre gode vilkår for framtidig utbygging av nettet

• Bør vurderes krav om konkurranse for alle innkjøp av 
tjenester, med unntak for interne kjøp av alminnelige 
administrative tjenester

• Det alminnelige regelverket for offentlige anbud innenfor  
forsyningssektoren bør gjelde
• Vil åpne markedet for eksterne leverandører



Fellesføring – Avtale vs. Bransjenorm?

• Fellesføring er ofte en blanding av strøm, fiber og 

gatelys

• Er i dag regulert gjennom en egen avtale mellom Energi 

Norge, Telenor og KS Bedrift 

• Naturlig følge av at Telenor (Televerket) en gang var «eneste» 

kunde

• I dag er det flust av bredbåndselskaper, mange av de eid 

av bransjen

• Er det naturlig at Telenor forhandler på vegne av alle?

• Tilsier utviklingen at bransjen bør utarbeide en 

bransjenorm/standard som sikrer likebehandling av alle?



Bredbåndsdirektivet

• Bredbåndsdirektivet (Lov om tilrettelegging for utbygging 

av høyhastighetsnett for elektrisk kommunikasjon) var på 

høring høsten 2016

• Lovforslaget stiller krav om: 

• tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur

• åpenhet og innsyn for å sikre informasjon om hvilke fysiske 

infrastrukturer som finnes

• Og i noen tilfeller krav om samordning av bygge- og 

anleggsarbeider

• Status for lovforslaget er ukjent, men vi forventer at det 

blir en del av norsk lovgivning siden det er et Direktiv 

dom er EEA relevant



Andre utfordringer Fellesføring

• Inndekning av faktiske kostnader

• Estetikk

• Kreosot



Inndekning av faktiske kostnader

• I hovedsak gir avtalen nettselskapene «grei» 

kostnadsdekning – bortsett fra når aktør henger opp linje 

to…

• Ihht. gjeldene avtale er den gratis, selv om den ofte påfører 

nettselskapet kostnader

• Administrasjon

• Befaring

• Styrkeberegning

• Eventuelt skifting av stolper

• Viktig krav i de pågående forhandlingene



Estetikk

• Estetikk er også en 
økende utfordring lokalt; 
Hafslund ble dømt til å 
grave ned en linje som 
"noen" syns var 
skjemmende og som 
hadde 40 års 
gjenstående levetid. 

• Flere og flere kommuner 
ønsker kablene lagt i 
bakken, samtidig som 
veilyset står igjen… Ett 
lite paradoks!



Kreosot

• Kreosot inneholder 
kreftfremkallende stoffer og kan 
ved hudkontakt gi sterke 
allergiske reaksjoner

• Det antas at et forbud vil kunne 
komme i løpet av de neste fem 
årene (2021)

• Energi Norge forsker på 
alternativer, bl.a. kompositt og 
limtre – men foreløpige resultater 
fra kompositt-prosjektet er ikke 
lovende..

• http://www.miljodirektoratet.no/no
/Nyheter/Nyheter/2017/April-
2017/Kreosotprodukter-godkjent-
til-treimpregnering/
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Oppsummering

• Myndighetene krever/forventer opprydning mht. de ulike 

rollene nettselskapene historisk har hatt

• Ligger an til tøffe forhandlinger med Telenor, særlig 

knyttet til belastningsmålinger og forsterkninger

• Parallelt vil Energi Norge, sammen med KS Bedrift se på 

muligheten for å utvikle en bransjestandard for de 

kommersielle vilkårene



Takk for oppmerksomheten!
um@energinorge.no


