
 

 

Supplerende tildelingsbrev til Norges 
vassdrags- og energidirektorat for 2020 - 
Reguleringsmyndigheten for energi 

1 Innledning 
Det vises til Prop. 1 S (2019-2020) fra Olje- og energidepartementet og Innst. 9 S (2019-

2020) fra energi- og miljøkomiteen. Videre vises det til tildelingsbrev av 13. januar 2020 til 

Norges vassdrags- og energidirektorat for 2020.  

Departementet har på dette grunnlag utarbeidet et supplerende tildelingsbrev som gir de 

økonomiske rammene for Reguleringsmyndigheten for energi i 2020 og en nærmere 

beskrivelse av mål og rapporteringskrav. 

2 Mål og rapporteringskrav  
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er reguleringsmyndighet for kraft- og 

gassmarkedene i Norge. RMEs oppgaver og ansvarsområder følger av Prop. 5 L (2017-2018) 

og Prop. 6 L (2017-2018), jf. Prop. 4 S (2017-2018) vedtatt våren 2018, samt tilhørende 

forskrifter til energiloven og naturgassloven fastsatt av Olje- og energidepartementet i oktober 

2019 med ikrafttredelse 1. november 2019. Oppgavene er knyttet til oppsyn med de nasjonale 

markedene for elektrisitet og naturgass, utvikling  og oppfølging av markedsregelverket og 

samarbeide med andre norske myndigheter og andre lands reguleringsmyndigheter og 

internasjonale organisasjoner i samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser.  

RME fungerer i samsvar med de vedtatte lov- og forskriftsendringene som en egen og 

uavhengig enhet i NVEs organisasjon med et eget budsjett fastsatt av Stortinget gjennom 

bevilgningsvedtak, jf. kap. 1820, post 26.  

RME skal bidra til å nå hovedmålet om å «Fremme en samfunnsøkonomisk effektiv 

produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi», inkludert et antall nærmere spesifiserte 

delmål innenfor sitt ansvarsområde. 

2.1 Hovedmål: Fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, 
overføring, omsetning og bruk av energi 

Til hvert delmål er det satt opp krav til hvilken resultatrapportering departementet ønsker. 

Informasjonen skal gjøre det mulig for departementet å vurdere i hvilken grad RME bidrar til 

å oppfylle hovedmålet og delmålene.  

RME skal 

Delmål Resultatindikatorer 

 ha god oversikt over utviklingstrekkene 
i det europeiske energisystemet, 
politikk- og regelverksutviklingen i EU 
og hvordan dette påvirker Norge  

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 beskrive særlig tiltak for å øke 
kunnskapen om og oppfølging av 
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EUs regelverksutvikling knyttet til 
markedsdesign og systemdrift 

 bidra til effektive energimarkeder 
gjennom regulering og tilsyn.1 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet  

 gi en oversikt over gjennomførte 
tilsyn og hovedfunn. Vurder 
utviklingen i sektoren  

 bidra til effektiv drift, utnyttelse og 
utvikling av kraftnettet og 
produksjonsressurser gjennom 
regulering og tilsyn 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 gi en oversikt over gjennomførte 
tilsyn og hovedfunn. Vurder 
utviklingen i sektoren 

  

 delta aktivt i regionalt og europeisk 
regulatorsamarbeid 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

3 Særskilte oppgaver  
RME skal  

 levere en gjennomgang av driftskoordineringen i det norske kraftsystemet innen 
31. mai 2020. Departementet ønsker en anbefaling til en effektiv organisering av 
driftskoordineringen som ivaretar lokale og nasjonale behov, samt tar hensyn til 
dagens og fremtidens driftsutfordringer. RME skal vurdere fremtidens krav til 
nettselskapene. Det skal spesielt ses nærmere på hvordan nettselskapene i fremtiden 
skal ivareta brukerne av nettets behov og forventninger. 

 vurdere endringer i reguleringen for å få til en raskere overgang fra dagens 
spenningssystem i lavspenningsnettet, til 400 V TN-nett 

 foreta en evaluering av arbeidet i Forum for fremtidens nett, og gi en anbefaling om 
forumet skal videreføres 

 gjennomføre en høring av sin utredning om likere nettleie. RME skal oppsummere 
høringen og gi sine anbefalinger til departementet innen 20. januar 2020 

 vurdere behovet for å skille ut bestemmelsene om inntektsreguleringen fra forskrift 
om kontroll av nettvirksomhet i en egen forskrift 

 vurdere behov for forskriftsendring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester blant 
annet for å tilpasse forskriften i forbindelse med eventuell gjennomføring av 
Kommisjonsforordning 2017/2195 om retningslinjer for balansering av kraftsystemet i 
norsk rett 

 bistå departementet i vurderingen av markedsdesigndelen av Ren energipakken 
 sende på høring forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet for 

nettleie i lavspenningsnettet. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på 
kapasitet vektlegges i større grad enn i dag 

                                                 
1 Dette innebærer også særlig oppfølging av systemansvarlig 
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 sende på høring nødvendige forslag til endringer i forskrift om kontroll av 
nettvirksomhet og forskrift om kraftomsetning og nettjenester, for å tillate at 
plusskunder i samme bygning deler overskuddsproduksjon. 

4 Budsjettildeling 

4.1  Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat  
Post Betegnelse Kroner 

26 Driftsutgifter, Reguleringsmyndighet for energi 57 500 000 

 Sum 57 500 000 

 

Midlene skal dekke lønnsutgifter og deler av varer- og tjenesteutgiftene til RME. Utgifter til 

felles- og støttetjenester til RME dekkes under post 01 Driftsutgifter i likhet med øvrige 

felles- og støttetjenester for NVE. 

Gebyrinntekter som gjelder RME inntektsføres under kap. 4820, post 01 Gebyrinntekter.  

RME har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 slik at målene oppnås innenfor de 

budsjettmessige rammene som er gitt i dette brevet, jf. § 9 i Reglement for økonomistyring i 

staten og punkt 2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet understreker 

samtidig at det ikke må pådras utgifter uten budsjettmessig dekning. 

5 Rapportering og resultatoppfølging 
Frister og datoer for rapportering, fullmakter mv. er angitt i tildelingsbrevet til NVE.  

Når det gjelder overordnede risiko- og vesentlighetsvurderinger skal det gis en særskilt 

redegjørelse for virksomheten til RME. Videre skal det gis en nærmere beskrivelse av 

virksomheten og resultatene til RME i en egen rapport som supplerer NVEs årsrapport for 

2020. RMEs regnskap skal i sin helhet rapporteres i NVEs årsregnskap og -rapport. 

I tillegg skal RME  

 oversende til departementet en rapport om driften av kraftsystemet i 2019 innen 
15. juni 2020. RME innhenter innspill til rapporten fra aktuelle avdelinger i NVE.  

 utarbeide en rapport til departementet, byrået for samarbeid mellom 
energireguleringsmyndigheter (ACER) og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om sin 
virksomhet innen 31. juli 2020. 
 

Departementet vil komme nærmere tilbake når det gjelder kontaktmøter med RME.  
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