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HØRINGSUTTALE

— ENDRING

Det vises til høringsdokument
vedrørende kryssubsidiering.

Vår ref:
POS/011l1755

lKONTROLLFORSKRIFTEN

Dato:
29.09.2014

VEDRØRENDE

KRYSSUBSIDISERING

av 30.06.14 (4/2014) om endringer i kontrollforskriften

Gudbrandsdal Energi AS støtter formålet - å motvirke kryssubsidiering mellom
konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet, og sikre at nettkundene ikke betaler mer enn
nødvendig for sine nettjenester.
Overordnet sett skulle man forvente at NVE sin økonomiske regulering av nettvirksomheten
(reguleringsmodellen) med fastsetting av inntektsrammer for det enkelte selskap skulle sikre at
nettselskapene over tid gjorde valg som ga lavest mulig kostnader, lavest mulig nettleie, og økt
overskudd i nettselskapet, uten behov for annen detaljregulering.
Gudbrandsdal
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har føl ende kommentarer/merknadertil

På noen områder synes vi høringsdokumentet

- Hvilke anskaffelsesregler
-

Konkurranse

et:

kunne vært mer klart:

som skal gjelde når og for hvilke varer/tjenester.

skal gjennomføres

Kapittel 3 i høringsdokumentet

forsla

«så langt som mulig».

Hva innebærer

omhandler økonomiske og administrative

det?

konsekvenser

av

endringene.
Når det gjelder konsekvenser
for nettkundene,
er det en forventning
hos NVE om
at konkurranse
fra flere tilbydere vil føre til lavere priser, noe som igjen vil medføre lavere
nettleie, og økt overskudd i nettselskapet.

Gudbrandsdal Energi har også slik forventning i forhold til økt konkurranse. Det er likevel slik at
for å få gjennomført krav om økt konkurranse er det av stor betydning at en har et
velfungerende marked med mange tilbydere. En er videre avhengig av økt kompetanse på
innkjøp

i selskapene.

varer/tjenester,
innfris.

Åpningen

1 deler av landet vil det være slik at markedet

noe som kan føre til at forventningene
om at nettselskapene

har få tilbydere

om lavere priser/rimeligere

kan unnta anskaffelser

fra konkurranse

av enkelte

innkjøp ikke
støttes

derfor.

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. Gudbrandsdal Energi er redd for at siike kostnader blir undervurdert i
utredningsfasen,

og at dette kan bryte med endringsforslagets

intensjon

om lavere

kostnader.

Det må legges opp til at disse kostnadene og den administrative ressursbruken samlet sett skal
være så lave som mulig, og at en evaluerer dette forholdet etter en tid.
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Bjarne Slapg rd
Adm.direktør
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