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Høringsuttalelse Ren Energipakken  
 
Vi viser til Olje- og Energidepartementets høringsbrev 9. juni 2020 om fire rettsakter i EUs Ren 
energipakke. 
 
BKK AS er Vestlandets største fornybarselskap.  Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, 
omsetning og overføring av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings og 
entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten bredbånd, fjernvarme og tjenester innenfor elektrifisering av 
transport, havner, oppdrettsanlegg, borettslag m.m. Vår visjon er «Vi gir morgendagen nye 
muligheter». BKK skal lede an i utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede 
infrastrukturløsninger.  
 
Europas energiomlegging gir nye muligheter for fornybar energi og produkter og tjenester relatert til 
distribusjon og bruk av denne. Norge er en del av europeisk kraftmarked, og gjennom EØS-avtalen er 
vi også integrert i markedene for produkter og tjenester relatert til energiforsyning og bruk. EUs 
politikk- og regelverksutvikling i så måte, og norsk implementering av denne, legger derfor føringer for 
vår virksomhet og våre muligheter til å nå våre strategiske mål. 
 
Vi viser til Energi Norges høringssvar og gir vår støtte til dette og vil fremheve noen av budskapene: 
 
Åpen og transparent dialog: 
Erfaringene fra det offentlige ordskiftet i forbindelse med implementeringen av EUs tredje 
energimarkedspakke viser betydningen av god og tilgjengelig informasjon om de ulike rettsakters 
innhold og betydning. Den svenske reguleringsmyndighetens arbeid med Ren Energipakken er i så 
måte et eksempel til etterfølgelse. I mangel på norskspråklige versjoner av rettsaktene ville det også 
bidra til bedre tilgjengelighet om OED brukte dansk versjon av disse som høringsnotater. 
 
Ingen endringer som utfordrer den politiske enigheten 
Den store offentlige debatten i forbindelse med implementering av 3. energimarkedspakke dreide seg 
om, og i tilfelle hvordan, EUs regulering påvirker norsk ressursforvaltning.  
 
Det var en forutsetning for den politiske enigheten som lå til grunn for Stortingets vedtak om tilslutning 
at vår suverene rett til forvaltning av egne naturressurser ble opprettholdt. Vi kan ikke se at rettsaktene 
som nå ligger til behandling utfordrer dette på noe punkt.  
 
Det var også enighet om at Norge skal ha full kontroll på beslutninger om bygging av 
mellomlandsforbindelser, om eierskap og disponering av inntekter fra disse. Heller ikke denne 
enigheten utfordres av Ren Energi pakken etter vår oppfatning.  
 
Reguleringen av EUs indre energimarked er viktig for å legge til rette for energiomstillingen som 
trengs for å nå klimamålene. Grenseoverskridende handel med kraft bidrar til energisikkerhet og 
reduserer energikostnadene i Europa. Som en del av dette markedet har Norge sterk interesse i at 
denne type handel er godt regulert. Ren Energipakken viderefører ACERs myndighet på dette 
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området og utvider den på noen områder. Det er vår oppfatning at disse endringene ikke utfordrer de 
prinsippene som la til grunn for implementering av 3. energimarkedspakke. 
 
Betydning av rask implementering 
BKK har ambisjoner om å ta en sterk posisjon i energiomstillingen som trengs for at vi skal nå våre 
klimamål. Vi er en stor vannkraftprodusent, og vi tar posisjoner i eierskap og drift av infrastruktur og 
teknologi som bidrar til elektrifisering. Et velfungerende marked og stabile, forutsigbare rammevilkår er 
forutsetninger for at vi skal lykkes. NHOs prosjekt «Grønne elektriske verdikjeder» viser at norsk 
fornybarnæring har et betydelig verdiskapingspotensial. Markedsadgang og mest mulig lik regulering 
av kraftmarked og system er en forutsetning for realisering av dette potensialet. Det er derfor viktig at 
vi får en rask implementering av endringene som følger av Ren Energipakken.  
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