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Clean Energy for All Europeans – Høringssvar på
styringssystemforordningen
Statnett viser til Olje- og energidepartementets utsendelse 14.01.2019 av to direktiver og en
forordning i Clean Energy for all Europeans. På denne bakgrunn ønsker Statnett å gi innspill til det
videre arbeidet med styringssystemet (forordning 2018/1999).
Statnett anser at norsk deltakelse i styringssystemet er viktig og kan bidra til økt aksept for et robust
strømnett, styrke markedsintegrasjonen i Norden og Europa, samt sikre implementering av EUs
energi og klimaregelverk.
Hensikten med etablering av et klima- og energistyringssystem er å sikre oppnåelse av EUs 2030
mål og sikre punktlig, transparent og helhetlig rapportering til FNs klimakonvensjon (Paris-avtalen).
Styringssystemet vil definere framtidige klima- og energibeslutninger både på europeisk, regionalt
og nasjonalt nivå. Mens resten av Clean energy- pakken i hovedsak er revisjoner og utvikling av
eksisterende regelverk, er styringssystemet nytt og beskriver prosesser, indikatorer, planer,
koordinering og rapporteringsmaler. Styringssystemet gir de nasjonale myndighetene stor grad av
frihet til å velge klima- og energipolitikk for å oppfylle klima- og energimålene.
Forordningen vil bidra til økt åpenhet om EØS-relevante deler av Clean Energy- pakken, ettersom
den legger til rette for bred deltakelse i obligatoriske høringer på de nasjonale energi- og
klimaplanene. Det skal også etableres permanente forum for å sikre effektiv deltakelse fra
interessenter. Dette åpner for økt transparens og dermed økt aksept omkring norske klima- og
energimål, samt ambisjoner mot 2030 og 2050. Styringssystemet kan derfor gi et viktig bidrag til å
sikre aksept for fornybar omstilling, dekarbonisering og et robust strømnett.
Styringssystemet skal baseres på eksisterende regionale fora og utvikle nytt regionalt samarbeid.
Her inngår et eventuelt nytt nordisk policy-forum beskrevet i ny el-markedsforordning i Clean
Energy Package. Statnett har lenge støttet en bedre nordisk policy koordinering på energiområdet.
To komiteer skal etableres for å støtte de nasjonale energi- og klimaplanene (NECP): En Climate
Change Committee og en Energy Union Committee. Disse vil bestå av representanter fra hvert
medlemsland som vil støtte Kommisjonen i koordineringen. Som en del av styringssystemet vil
landene få mulighet til å kommentere på hverandres planer for å sikre konsistens og være i stand
til å identifisere eventuelle negative konsekvenser.
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Styringssystemet omfatter dermed informasjon og rapportering på mellomlandsforbindelser,
transmisjonsnett og markedsintegrasjon samt sektorkopling. Dette er allerede behandlet i de
svenske og danske utkastene til NECP og er temaer som er viktige for vårt nordiske
kraftmarkedssamarbeid.
Styringssystemet skal videre sikre konsistens mellom de ulike delene av Clean Energy- pakken, og
sikre at kravene til elmarkedsdesign, samt monitorering og rapporteringskravene i regelverket blir
implementert. Dette inkluderer også rapportering i henhold til tredje energimarkedspakke.
For Statnett gir styringssystemet gode verktøy for å skape fremtidenes robuste strømnett, med
forsyningssikkerhet og optimalt bidrag for å oppnå klimamålene i Paris-avtalen.
Dersom departementet skulle ha ytterligere spørsmål eller behov for avklaringer, bidrar vi gjerne
til dette.

Med vennlig hilsen

Bente Hagem
Europadirektør
Statnett SF
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