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Innspill til foreslått gjennomføring av krav til uavhengig 

reguleringsmyndighet  

  

Vi viser til Olje- og Energidepartementets høringsbrev av 20. september 2018 

med forslag til ny forskrift om nettregulering og energimarkedet, samt 

endringer i forskriftene underlagt energiloven i forbindelse med 

gjennomføringen av EUs krav om uavhengig reguleringsmyndighet for energi. 

  

Forslagene som foreligger har stor betydning for aktøren i bransjen. For det 

første medfører det endringer i dagens regulering. I tillegg skaper det 

usikkerhet knyttet til ESA sin aksept av foreslått reguleringsmodell. For 

Fjordkraft er det særdeles viktig at den nye løsningen sikrer fortsatt godt 

samarbeid mellom bransjen og regulator, da markedsutformingen gjerne blir 

best når myndighetene lytter til bransjen. Når myndighetene henvender seg til 

de aktørene som faktisk gjennomfører oppgavene og som har kontakt med 



sluttbrukere, bidrar dette til forutsigbarhet, gjensidig kompetanse og godt 

samarbeidsklima  

  

Fjordkraft slutter seg til Energi Norges uttalelser i høringen, og vil benytte 

anledningen til å presisere noen forhold.  

  

  

RME – regulator eller tilsynsorgan? 

  

Med den foreslåtte flyttingen av forskriftskompetanse tilbake til departementet 

vil RME, på de områdene hvor forskriftskompetansen er tapt, fungere som et 

tilsynsorgan som overvåker aktiviteter fremfor en regulator som tilpasser og 

optimaliserer rammevilkårene for bransjen. 

Vi slutter oss til Energi Norge, og ber departementet revurdere i hvilken grad 

det er nødvendig å flytte denne forskriftskompetanse tilbake til departementet.  

  

Vi har forståelse for at RME ikke kan tildeles for stor myndighet når 

departementet ikke lenger kan påvirke eller omgjøre vedtak fattet av RME. 

Samtidig mener vi at OED ikke kan forvente at forskriftskompetansen over tid 

kan opprettholdes i RME uten tilhørende myndighet. 

  

Ansvar for oppgaver som tas ut av RME 

  



Departementet foreslår å benytte kompetansen som ligger i RME i form av 

bistand i forberedende  

forskriftsarbeidet, for slik å kunne unngå en parallell kompetanseoppbygging i 

departementet og RME. Vi mener det er nødvendig at departementet redegjør 

for hvordan dette arbeidet formelt sett skal organiseres.  

  

Uavhengighet 

  

Som Energi Norge påpeker, er bransjen avhengig av stabilitet i reguleringen 

for å unngå unødvendig risiko og sikre tilfredsstillende lønnsomhet. 

Vi bekymrer oss i utgangspunktet ikke for om RME vil komme til å utføre sine 

regulatoroppgaver uavhengig av instrukser fra politisk hold, men bekymrer oss 

for om departementets foreslåtte løsning for organiseringen av RME innad i 

NVE vil stå seg dersom den skal vurderes av ESA. Dette er spesielt viktig i en 

tid hvor det ellers er mange endringer i rammevilkår som krever fokus. 

  

  

  

Vennlig hilsen for Fjordkraft AS 

  

Arnstein Flaskerud 

Konserndirektør Strategi og M&A 

  

- 



  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
 

 


