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Høringssvar: 

CACM – Forordning om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering. 

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening mener forordningen er en 

trussel mot norsk kraftforedlende industri. Denne industrien er avhengig av en 

konkurransedyktig kraftpris. Konkurrentene er ikke i EU, de er i Brasil, Kina, 

India og delstater i USA. De har bevart prisnippet om at elektrisk kraft ikke er 

en vare som andre varer, det er infrastruktur og middel til å bygge industri og 

levende lokalsamfunn. 

Vedtas denne forordningen vil: 

· Kapasitet over utenlandskablene skal ikke lenger bestemmes av nasjonale 

reguleringsmyndigheter. 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. 

· Norge blir en del av en region. Også her fattes bestemmelser med kvalifisert 

flertall og ACER avgjør ved uenighet.  

· ACER får innflytelse på inndeling i prisområder. 

Med de utenlandskabler som er under bygging og prosjektert blir Norge en 

integrert del av EUs indre energimarked og vil importere europeisk kraftpris. 

Når en gjennom denne forordning gir fra seg muligheten til å styre krafteksport 

gjennom kablene ut fra nasjonale hensyn kan ikke det gå bra. Både for industri 

og for folk i et land der oppvarming er basert på strøm. 

Et minstekrav er at det utredes virkningene av denne forordning for framtida til 

vår industri og strømprisene for folk flest.  

Trondhjems Kjemiske industriarbeiderforening 

Arne Byrkjeflot. leder 
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
 

 


