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Forslag til endringer i energiloven —høringssvar fra Nord PoolSpot AS

Nord PoolSpot vil takke for muligheten til å kommentere på de foreslåtte endringene i energiloven knyttet

til tredje energipakke. Våre kommentarer knytter seg til energilovens § 4-5 (organisert markedsplass).

Endret § 4-5. (Organisert markedplass)

«Uten konsesjon fra departementet eller kompetent reguleringsmyndighet, kan ingen andre enn
staten forestå organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi.
Departementet eller reguleringsmyndigheten avgjør i tvilstilfelle om konsesjonsplikt foreligger.
I konsesjonen kan det settes vi/kår dersom det finnes påkrevet av allmenne hensyn.
Departementet kan gi forskrift om aktørenes informasjonsplikt.
Departementet fastsetter nærmere forskrifter om reguleringsmyndighetens kompetanse til å
godkjenne avtaler eller fastsette vilkår for handel på markedsplassen. Dette gjelder også ved
senere endringen»

Ut fra lovteksten kan det se ut som både departementet og reguleringsmyndigheten kan gi konsesjon for
organisert markedsplass. Etter Nord PoolSpots oppfatning må denne myndigheten, samt myndigheten til

å avgjøre om konsesjonsplikt foreligger, ligge hos kun ett myndighetsorgan. Da konsesjonsvilkårene er
tett knyttet til den løpende reguleringen av Nord PoolSpot, med relativt hyppig behov for oppdateringer
bør dette etter Nord PoolSpots syn tillegges den uavhengige reguleringsmyndigheten. Selv om
departementet trolig kan gi nærmere bestemmelser om dette i henhold til ny § 2.3, første ledd, bør loven
formuleres på en måte slik at det er klart hvem som har denne myndigheten dersom departementet ikke
har fastsatt slike bestemmelser.

Videre åpner § 4-5 for at departementet kan fastsette forskrifter om reguleringsmyndighetens
kompetanse til å godkjenne avtaler eller fastsette vilkår for handel på markedsplassen. Det er uklart hva
som ligger i å «fastsette vilkår for handel på markedsplassen», men dette vil potensielt være en betydelig
inngripen i markedsplassens frihet til å avtale vilkår for handel med sine medlemmer. Nord PoolSpot
anbefaler derfor at dette fjernes. Dersom reguleringsmyndigheten likevel skal ha en slik rett bør det
tydeliggjøres hva som skal være formålet med slik fastsettelse av vilkår slik at denne muligheten
innskrenkes til kun å gjelde spesielle situasjoner ogleller formål.

Etter Nord PoolSpots mening bør det være tilstrekkelig at reguleringsmyndigheten kan reagere dersom
Nord PoolSpot fastsetter vilkår som er i strid med konsesjonsvilkår eller annen regulering, og at det
derfor ikke burde være behov for at reguleringsmyndigheten skal kunne fastsette vilkår for handel på
markedsplassen.
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På side 50i høringsdokumentet, tredje avsnitt står følgende:
«Departementet legger til grunn at det kun skal være en markedsplass i Norden som har konsesjon».
Vi vil i denne sammenhengen vise til siste utkast av CACM‘ hvor det åpnes for konkurranse mellom ulike
«nominated electricity market operator», med mindre det er implementert et «legal monopoly» ved
innføringen av CACM. Dersom departementet ønsker at det kun skal være én markedsplass som har
konsesjon i Norden, vil dette trolig forutsette at det finnes et monopol ved innføringen av CACM. Slik vi
har forstått det, er det i dag uklart om dagens regulering av Nord Pool Spot oppfyller kravene til et slikt
monopol som forutsettes i CACM. Det bør derfor tydeliggjøres at Norge har et slikt «legal monopoly» i
dag. Det er Nord Pool Spots oppfatning at det vil være en betydelig fordel à ha et slikt monopol ved
innføringen av CACM, da dette gir et økt handlingsrom for norske myndigheter til àsikre en
hensiktsmessig regulering av markedsplasser for omsetning av elektrisk energi i fremtiden.

Med vennlig hilsen
Nord Pool Spot AS
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General Counsel/Head of Market Surveillance
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1CACM: Regulation establishing aNetwork Code on Capacity Allocation and Congestion Management and a
Guideline on Governance and Supplementing regulation (EC) 714/2009, Working draft dated 22 November
2013
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