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Høring - gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 
2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for 
kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM) 
Norsk Industri er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for et bredt spekter av 
norske industrinæringer. Blant våre 2500 medlemmer finner vi mange av landets 
største enkeltforbrukere av elektrisk kraft og nettkapasitet. Disse bedriftene har til 
felles at energikostnader er avgjørende for global konkurranseevne da de utgjør en 
svært høy andel av deres totalkostnader.  

CACM er en av åtte nettkoder og retningslinjer som etter vår og Statnetts vurdering 
er EØS-relevante og dermed vil måtte bli innlemmet i EØS-avtalen og implementert i 
norsk rett. Disse kodene og retningslinjene vil ha innvirkning på systemkostnader, 
systemdrift og kreve tilpasninger blant energi- og nettbrukere. Denne høringen er 
derfor av interesse for oss, og vi takker for muligheten til å komme med innspill. 

Norsk Industris innspill 

Norsk Industri støtter det overordnede formålet med CACM, som i norsk 
oversettelse kan summeres til "et velfungerende og integrert marked for energi 
(elektrisitet) er avgjørende for å opprettholde energiforsyningssikkerheten, fremme 
konkurranse og sikre at forbrukere kan kjøpe elektrisitet til rimelige priser". CACM 
skal blant annet gi et rettslig grunnlag for effektiv og moderne kapasitetstildeling og 
håndtering av kapasitetsbegrensninger i kraftnettet, og omfatter sammenkobling av 
day-ahead og intradag. Vi formoder at de fleste av forordningens retningslinjer vil gi 
et mer effektivt og hensiktsmessig system for omsetning av kraft.  

Vi mener imidlertid det er noe problematisk at denne høringen gjennomføres etter at 
det ikke lenger er mulig å påvirke innholdet forordningens innhold. Berørte aktører 
burde fått anledning til å levere innspill til OED før komitologimøter og møter i 
Grensehandelskomiteen. Framgangsmåten som ble valgt kan bety en 
implementering i norsk som ikke nødvendigvis er i de berørte aktørenes interesse.   

Til tross for at regelverket er ferdig utformet er implikasjonene av innføring i norsk 
rett i stor grad ukjent. Statnett har i ulike brukerfora og bilaterale møter bidratt med 
verdifull innsikt i hva CACM-innføring kan bety for energi- og nettbrukere, men 
informasjonsformidlingen har av naturlige årsaker ikke vært fullstendig og basert på 
usikre antakelser. Norsk Industri ønsker på generelt grunnlag mest mulig klarhet i 
konsekvensene av CACM-innføring, og oppfordrer til tett involvering med industrien 
både i videre implementeringsprosess og i innspill til tilpasningstekster.  

Norsk Industri er positiv til endringer i energiloven § 4-5 om konsesjon for organisert 
markedsplass for omsetning av elektrisk energi, blant annet for å legge til rette for at 
flere kraftbørser kan operere i de norske budområdene. Flere kraftbørser vil gi økt 
konkurranse om budgiving fra aktørene og senke kostnadene ved krafthandel gitt at 
likviditeten opprettholdes og styrkes.  

Norsk Industri oppfordrer til tilpasningstekster der det i størst mulig grad tas høyde 
for å beholde og forsterke nordiske ordninger som har vist seg å være 
hensiktsmessige.  
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Med vennlig hilsen 

Norsk Industri 
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