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Høringssvar: CACM – Forordning om kapasitetsfastsettelse og 
flaskehalshåndtering. 

Gjennom denne forordning ser vi hvordan EUs tredje energimarkedspakke og ACER 
fratar Noreg styring over arvesølvet vårt. 

Veien mot et fullt integrert indre energimarked i EU skal gå via regionale marked. Norge 
er allerede en del av et regionalt marked med Sverige, Finland, Danmark, de baltiske 
land, Nederland og i ferd med å utvides til Tyskland og Storbritannia. Den felles 
kraftbørsen heter Nord-Pool. Innenfor dette markedet er det flere budområder, Norge er 
delt i fem. Det er NVE som bestemmer budområder og også setter grenser for hvor mye 
strøm, kapasitet, som kan flyte mellom budområdene, eksportkablene inkludert. NVE 
har vært myndighetenes middel for å styre strømmen som en grunnleggende 
infrastruktur og innsatsfaktor. 

Gjennom CACM-forordningen vil Norge miste politisk styring over elektrisk kraft.   
Kapasitet over utenlandskablene skal ikke lenger bestemmes av nasjonale 
reguleringsmyndigheter, de skal bestemmes av algoritmer, laget etter hva som tjener EU 
som helhet. I den grad beslutninger skal fattes av regulatorene innenfor regionen eller i 
hele EUs indre marked, skal det skje med kvalifisert flertall.  Blir det et blokkerende 
mindretall avgjør ACER. 

Regulatorer og børser skal foreslå inndeling av regioner, ACER vedtar dersom det ikke 
blir enighet. 

Det er også slutt på Nord-Pools monopol. Nå skal det bli fritt fram for å opprette 
kraftbørser som alle kan gå inn på markedet i alle land.  Også her skal uenighet mellom 
børsene avgjøres med kvalifisert flertall med ACER som overdommer. 

Det er vanskelig å se hvilken nasjonal styring som er igjen over arvesølvet vårt. 
Markedet vil gradvis undergrave den viktigste konkurransefordelen landet vårt har, 
tilgang til elektrisk strøm til konkurransedyktig pris. Markedet vil gradvis undergrave 
vårt viktigste verktøy for å bygge et bærekraftig samfunn, tilgang til elektrisk strøm til 
konkurransedyktig pris.  Strømmen vår blir ikke lenger et redskap for å bygge landet 
vårt, den blir EUs redskap for å bygge sin konkurransekraft. Det er ikke lenger opp til 
nasjonale myndigheter å begrense krafteksport for forsyningssikkerhet. 

Nei til EU mener Stortinget må si nei til CACM-forordningen for å beholde det som er 
igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs. 

Nei til EU mener forordningen viser at tilslutningen til EUs tredje energimarkedspakke 
ikke var avgivelse av myndighet i begrenset omfang. Denne oppfølgende forordningen 
gir direkte makt over prisområder, kapasitetstildeling og kraftbørser til organ der Norge 



ikke er medlem. Forordningen må i det minste behandles etter Grunnlovens §115 om 
suverenitetsavståelse. 

Nei til EU ber om at denne saken utsettes inntil følgende er avklart 

• Islands behandling av EUs tredje energimarkedspakke. Dersom Island sier nei vil 
den heller ikke gjelde i Norge. Siden CACM-forordningen er en oppfølging av 
tredje energimarkedspakke er det da uten mening å behandle den. 

• EU er inne i sluttbehandlingen av fjerde energimarkedspakke. Det er først med 
den vi ser hele bildet.  Demokratisk vil det være riktig å behandle dette under ett, 
i stedet for stykkevis og delt slik at suverenitetsavståelse skjer gradvis. 

• Nei til EU har gått til søksmål med påstand om at tilslutning til EUs tredje 
energimarkedspakke ikke kunne behandles etter Grunnlovens §26.  Det vil være 
demokratisk riktig å vente på utfallet av denne saken. 
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