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ENDRINGER I ENERGILOVEN-TREDJE ENERGIMARKEDSPAKKE - HØRINGSVAR

Vi viser til OEDshøring av forslag til endringer i energiloven til gjennomføring av EUstredje
energimarkedspakke på kraftmarkedets område datert 17.9.2013.

Nesten samtlige nettselskap i Nordland (opplistet avslutningsvis i dette brevet) ønsker å komme med
et felles høringsvar på noen av de temaene som behandles i forslaget til endringer i energiloven.

1. Vi erkjenner at det nødvendig med endringer i energiloven for å implementere EUs tredje

energimarkedspakke.

2. Vi mener det er viktig nå og fremover men en tett involvering av bransjen og berørte aktører i

Norge nå endelige forskrifter skal fastsettes.

3. Vi mener at bruken av begrepene sentralnett og regionalnett må ut av alle forskrifter mv. og at

man heretter bruker begrepene transmisjonsnett og distribusjonsnett. Dette for å tilpasse seg

nettnivå, begrep og regelverk brukt av EU.

4. Vi mener helt klart at dagens regionalnett er å oimfatte som distribusionsnett i Eldirektivets

forstand, og at dette er en viktig avklaring for å kunne få på plassen god ordning og regelverk for

å ivareta operatørfunksjonene for distribusjonsnettet.

5. Ved den kommende oppdelingen i en TSOog flere DSOermener vi at en fornuftig tilnærning til

dette er å inndele DSOeneetter dagens KSUmodell som ogsågjenspeiler naturlige nettmessige

skiller. Dette fordi det allerede er etablert gode relasjoner mellom selskapene under hver KSU

region, og at områdene som dekkes under hver KSUer av en størrelse som er håndterbar. Her

løsesallerede oppgaver som berører flere selskaper. Beslutninger fremover som skal tas i KSU

området gjøres i fellesskap med de selskaper som er i dette området.

6. Hvilke konkrete oppgaver som skal løses av DSOene må avklares fremover i god dialog med

bransjen.

7. Ved eventuelle salgav nettanlegg mellom 2 parter som følge av lovendringene er det viktig med

en grundig vurdering av verdifastsettelsen slik at denne ikke blir til ugunst for den selgende part.

Her må det etableres gode beregningsmodeller.

8. Endringer i bestemmelsene for omgjøring av vedtak om inntekstrammer må ikke føre til

ytterligere usikkerhet og uforutsigbarhet for det enkelte selskap. Her er det allerede betydelig

uforutsigbarhet fra før av.



9. Det er viktig med en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver mellom myndigheter,

forvaltningsorgan, reguleringsmyndighet, systemansvarlig og klagenemd. Her må nøytralitet

ivaretas.

10. Det er viktig at det opprettes en god og uavhengig klagenemd for behandling av klagesaker

knyttet til de kommende lovendringer og tilhørende forskrifter. Om de foreslåtte 3 personer er

nok til dette vil jo tiden vise, men det er viktig med raske faglige avklaringer på klager og

spørsmål.

Med vennlig hilsen

Påvegne av selskapene listet nedenfor

,:[->z:(/‘(,//
Hlarald M Andreassen

Nordlandsnett AS

 

Helgelandskraft AS
Lofotkraft AS
Nord Salten Kraft AS

Hålogaland Kraft
Ballangen Energi AS

Nordkraft Net

Vesterålskraft
Andøy Energi AS

Trollfjord Kraft AS
EvenesKraftforsyning AS
Sørfold Kraftlag SA
Fauske Lysverk AS

DragefossenKraftanlegg AS
Meløy Energi AS

RødøyLurøy Kraftverk AS
Yara Norge ASGlomfjord

./mgsa.

v/Ove Brattbakk
v/Arnt Winther
v/Stein Valle
v/Rolf Inge Roth
v/Wiggo Knutsen
v/Per Harald Ottestad
v/Hallvard Pettersen

v/Kjell-Are Johansen

v/Jacob N Jacobsen
v/Tony Svendgård
v/Kennet Windstad
v/Ove Sørdahl
v/Truls Paulsen
v/Karsten Hansen

v/Arne Lorentsen

v/Leif Kristiansen


