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Utsettelse av kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet
etter søknad
Olje- og energidepartementet viser til henvendelsen fra DistriktsEnergi,
Samfunnsbedriftene og Energi Norge av 31. mars 2020 vedrørende muligheter for
unntak fra krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.
Krav til selskapsmessig og funksjonelt skille følger av energiloven §§ 4-6 og 4-7.
Endringer i disse bestemmelsene trer som kjent i kraft 1. januar 2021. Begge paragrafer
har bestemmelser om at departementet kan dispensere fra kravene.
Det følger av forarbeidene at dispensasjonsadgangen kan benyttes i "særlige tilfeller".
Det fremgår videre at "[d]ispensasjonssøknader skal være gjenstand for en konkret
vurdering dersom unntak vil være nødvendig av særskilte årsaker. Det kan eventuelt
settes vilkår om tidsavgrensning i dispensasjonssaker. Departementet antar at det kan
være aktuelt å gi dispensasjon for eksempel dersom et selskap på grunn av særlige
rettslige forhold ikke vil ha mulighet til å organisere seg ut av de nye kravene, eller vil ha
behov for lengre tid for å gjøre dette." 1
Departementet har forståelse for at korona-pandemien kan skape utfordringer for
aktørene i kraftbransjen. Departementet legger til grunn at slike utfordringer, oppstått
som en konsekvens av pandemien, etter omstendighetene kan representere et "særlig
tilfelle" som nevnt i forarbeidene. Hvorvidt dette er tilfellet må imidlertid vurderes konkret
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i hver enkelt sak. Departementet legger videre til grunn at det først og fremst er aktuelt å
gi tidsbegrensede dispensasjoner.
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Kjell M Grotmol (e.f.)
avdelingsdirektør
Ane Hammer Langhelle
rådgiver
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