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Høring -  Gjennomføring av Kommisjonsforordning -  EU  -

2015/1222  om fastsettelse av retningslinjer for

kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering -CACM

Vi viser til brev datert 23.  november 2018  der Olje- og energidepartementet  (OED) sender på
høring forslag til endringer i energiloven og forskrift om elektrisk kraft over landegrensene som

følge av gjennomføring av Kommisjonsforordning — EU  2015/1222.

I  høringsbrevet skriver OED (side  19):

Etter departementets syn vil krav til forutgående tillatelse for å etablere virksomhet i Norge, for

eksempel gjennom en konsesjonsordning, være istrid med forordningen. Energi/oven  §  4-5

foreslås derfor endret slik at det ikke lenger kreves særskilt markedsplasskonsesjon i Norge.

Samtidig gjennomføres ordningen med utpeking av  NEMO  som følger av artikkel  4  i forordningen.

Gjennom dagens markedsplasskonsesjon artikkel 8.5 står det at:

Markedsovervåkningen skal ha avtaler med avregningsansvarlig og systemansvarlig i

kraftsystemet om utveksling av informasjon.

l dagens avtale er Nord Pool pålagt umiddelbart å varsle Statnett dersom en aktør ikke er i stand til

å  dekke sine forpliktelser. Om en aktør suspenderes fra børsen så sitter avregningsansvarlig med

den økonomiske risikoen for aktørens ubalanser fordi denne ikke har hatt anledning til å handle
seg i posisjon i Elspot markedet. Gitt at avregningsansvarlig og systemansvarlig gjøres kjent med

dette tidlig, kan nødvendige tiltak iverksettes.

På side 20 i høringsnotatet skriver  OED:

Departementet foreslåri energi/oven  §  4—5 Derde ledd en hjemmel for at reguleringsmyndigheten
ved enkeltvedtak kan stille ytterligere vilkår til operatører av organiserte markedsplasser som

opererer i norske prisområder.

Slike vilkår skal være nødvendige for å legge tilrette for effektiv konkurranse mellom organiserte

markedsplasser (kraftbørser), ivareta hensynet til systemsikkerhet, eller fremme et effektivt

kraftmarked.
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Brevet  er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur. Si
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For at dagens avtaler om informasjonsutveksling kan videreføres også etter bortfallet av
markedsplasskonsesjon, bør reguleringsmyndigheten ivareta dette gjennom enkeltvedtak i tråd
med ny § 4—5 fjerde ledd i energiloven. Det bør være en gjensidig varslingsplikt mellom kraftbørser,
og avregningsansvarlig knyttet til unormal handelsadferd. betalingsproblemer og eksklusjon.

Forpliktelsen bidrar til økt systemsikkerhet og til et effektiv kraftmarked der man unngår
unødvendige høye sikkerhetskrav i forbindelse med balanseavregningen.

Med vennlig "Tenr r
, K

l \ x

Ole Jacob Høylånd *

Direktør

Side 2 av 2


