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Svar på høring - endring i kontrollforskriften  

Konkurransetilsynet viser til høring om forslag til endringer i forskrift om økonomisk og 

teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer datert 30. juni. 

Høringsfristen er satt til 1. oktober. Nedenfor følger en kort redegjørelse for NVEs 

høringsforslag og Konkurransetilsynets syn på dette. 

1. Om høringsforslaget 

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk teknisk rapportering, inntektsramme for 

nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) trådte i kraft 1. april 1999. Bestemmelsene i 

§ 2-8 om kryssubsidiering hadde sin bakgrunn i et behov for å regulere den interne 

fordelingen av inntekter og kostnader mellom monopolbasert nettvirksomhet og tilgrensende 

konkurranseutsatt virksomhet. I 2006 ble det også tilføyd et nytt ledd som regulerte 

transaksjoner mellom nettselskap og andre selskaper i samme konsern. 

Erfaringer har vist at det gjeldende regelverket ikke lenger er like effektivt. NVE anser at det 

er behov for endringer i kontrollforskriftens § 2-8 for å motvirke kryssubsidiering mellom 

monopolbasert nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet hvor disse er organisert i 

samme konsern. 

På denne bakgrunn foreslår NVE blant annet at det innføres et generelt krav om konkurranse 

på kjøp som foretas av nettselskap i konsern og hvor kostnadene skal føres under 

nettselskapets virksomhet. Den foreslåtte regelendringen innebærer at innkjøp og tildeling av 

kontrakter fra nettselskapet skal skje på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende 

vilkår.   

NVEs forslag vil i hovedsak påvirke de nettselskap som er organisert i konsern og hvor 

handelen mellom nettselskap og øvrige selskaper i konsernet i dag blir foretatt uten utlysning 

og konkurranse. Endringen vil i liten grad påvirke nettselskap som ikke er organisert i konsern 

og som i dag kjøper varer og tjenester ved bruk av konkurranse.  

2. Konkurransetilsynets vurdering 

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 
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kryssubsidiering for nettselskap organisert i konsern. Konkurransetilsynet er derfor positive til 

NVEs endringer i kontrollforskriften for å sikre konkurranse på likere vilkår i markedet.  

I den forbindelse vil Konkurransetilsynet gjøre oppmerksom på Olje- og energidepartementets 

høring om rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnett (departementets referanse 

13/905) og Konkurransetilsynets høringsuttalelse (vår referanse 2014/0168-4). Som redegjort 

for i høringsuttalelsen er tilsynet av den oppfatning at et krav om eiermessig skille for 

vertikalt integrerte selskaper vil være en garanti for å forhindre kryssubsidiering mellom nett- 

og konkurranseutsatt virksomhet og dermed gjøre den foreslåtte reguleringen av kjøp som 

foretas av nettselskap overflødig. 

 

 

Med hilsen 

 
Ingrid Kjeldstad Gullaksen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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