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Ren Energipakken – Høring 
 
Vi viser til høringsbrev av 9 juni 2020.  
Norsk Industri representerer om lag 2500 virksomheter fra et tyvetall sektorer, hvorav 
prosessindustrien alene står for over 30 prosent av norsk kraftforbruk. Norsk og europeisk 
energilovgivning er derfor av stor betydning for industriens rammebetingelser. 
 
Vi har følgende overordnede kommentarer til høringen: 

 

• Norge og EUs klimaambisjoner må regnes å være ambisiøse og tilnærmet 

sammenfallende. Norsk Industri støtter de målene som nå utkrystalliserer seg, jfr. 

prosessindustriens veikart. En utvikling av et samfunn med stadig reduserte GHG 

utslipp vil imidlertid kreve mye av så vel kraftprodusenter som kunder. En tilpasning 

til denne virkeligheten danner basis for Ren Energipakken og er i tråd med 

industriens interesser.  

 

• Vi oppfatter Ren Energipakken som en logisk og oppdatert videreføring av de regler 

som gjelder i dag. Vi finner ingen signifikante bestemmelser som vil utfordre i 

avgjørende grad og som eventuelt ikke kan justeres i implementeringsfasen. Vi 

viser bl.a. i så måte til: 

 

• Behov for økt fleksibilitet i kraftnettet som følge av økt omfang av fornybare kilder i 

energimiksen gir utfordringer som store forbrukere med de rette incentiver kan 

bidra til å møte. Det kan være standardiserte handelsmekanismer, 

betalingssystemer mm. Nasjonale balanseprodukter må anvendes slik at norske 

ressurser kan utnyttes optimalt.  

 

• Hva gjelder ACER-forordningen bør denne ikke være utfordrende. Den er primært 

en konkretisering av allerede gitte oppgaver som er tatt inn i EØS, herunder: 

➢ Vurderinger knyttet til kriseberedskap/produksjonskapasitet, 

➢ Underliggende metoder og vilkår for utfyllende retningslinjer ved bruk av 

eksisterende utenlandskabler, 

➢ Justering av tilsyns og overvåkingsrollen. 
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• Vi understreker at det er ingen indikasjoner på at hverken ACER-forordningen eller 

øvrig regelverk innebærer at norsk myndighet undergraves mht. disponering og 

selvråderett over norske energiressurser. Eventuell etablering av nye 

utenlandsforbindelser vil fortsatt være avhengig av vedtak i- og konsesjon gitt av 

Stortinget.  

 

• Pakkens lovverk består av tre reviderte forordninger, hhv om elektrisitet, ACER og 

kraftberedskap, og det reviderte elmarkedsdirektivet. EØS-relevans er ennå ikke 

avklart fullt ut, men mye av regelverket er en forlengelse av det som allerede er 

bakt inn i norsk lovverk. Svært mange bestemmelser er allerede en realitet både på 

norsk og nordisk plan. Vi ligger med andre ord i forkant. I den kommende 

behandlingen av Ren energipakken forutsetter vi nær kontakt med relevante 

myndigheter, herunder RME som vi forventer gis likeverdige fullmakter og 

handlingsrom som europeiske motparter. Dette er vesentlig for å kunne ivareta 

bl.a. industriens interesser og gjøre mulige tilpasninger som drar nytte av våre 

naturlige fortrinn. 

 

• Med hensyn til implementering og iverksettelse av Ren energipakken ber vi om at 

dette arbeidet forseres. Så langt råd er bør det sammenfalle med de prosesser som 

gjennomføres i EU, særlig med tanke på funksjonaliteten i det nordiske markedet. 

Dette behovet aktualiseres ytterligere gjennom EUs satsing på New Green Deal, 

som igjen hviler på eksistensen av et best mulig fungerende kraftmarked. (Norsk 

Industri forventer at sentrale deler av dette initiativet vil bli gjort gjeldende for 

Norge gjennom EØS).   

 

• Som et foregangsland med hensyn til norsk og nordisk liberalisering av 

kraftmarkedet forventer vi at myndighetene – på basis av de muligheter det nye 

regelverket gir - tar en aktiv rolle i aktuelle fora og bidrar i politikkutfordring som 

kan sikre industrielle kraftkunder gode tjenester og konkurransedyktige priser. 

 

Vi står til rådighet ved spørsmål og behov for utfyllende kommentarer.    

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ole Børge Yttredal     Knut L. Baumann 

Direktør, Energi- og miljøavd.   Fagsjef, Energi- og miljøavd. 

Norsk Industri     Norsk Industri 

 

 

 

 


