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Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke
Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene
Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Trøndelag, Nordland og Troms.
Bakgrunn
Departementet utarbeider fire høringsnotater til gjennomføring av den tredje
energimarkedspakken, i tillegg til proposisjonene om endringene i energiloven og
naturgassloven vedtatt våren 2018. Høringsnotatene utfyller og supplerer bestemmelsene i
energiloven og naturgassloven, og legges fram som følger: Ny forskrift om nettregulering og
energimarkedet m.m. (første høringsnotat), ny forskrift om Energiklagenemnd (annet
høringsnotat), og det foreliggende forslaget (tredje høringsnotat). Forslaget til forskrifter til
naturgassloven (fjerde høringsnotat) legges frem i egen ekspedisjon.
Vurdering
Reguleringsmyndigheten for energisaker (RME)
Kraftfylka støtter at departementet følger en minimumimplementering av direktivet, i tråd
med Stortingsflertallets avgjørelse i mars 2018. Det innebærer at den nye
reguleringsmyndigheten for energisaker (RME) utfører markedsovervåking og -tilsyn.
Ansvaret knyttet til forsyningssikkerheten og leveringspåliteligheten i kraftsystemet,
utvikling av kraftsystemet, utbygging og vedlikehold av overføringsnettet og
kraftforsyningsberedskapen, må fortsatt ligge hos de ordinære forvaltningsmyndigheter. Det
innebærer at Norge beholder suverenitet i viktige energipolitiske saker. Det er viktig at
kompetansen til å gi konsesjoner til nett- eller kraftproduksjonsanlegg eller
utlandsforbindelser ikke er lagt til RME.
Vi etterlyser en presisering av hva slags kompetanse som skal ligge i de ulike
forvaltningsorganene. Forslaget innebærer at RME skal overvåke kraftmarkedet og
nettselskapene og gjøre vedtak knyttet til dette. Forskriftene skal bestemmes av OED. Dette
vil sikre overordnet kontroll i OED, men innebærer at NVE i mindre grad enn i dag vedtar
forskrifter. Det er viktig at det er tydelig for aktørene hvor regelverksutformingen skal ligge,
og at det er nok saksbehandlingskompetanse til å håndtere dette like godt som i dag. Ellers
gjør opprettelsen av RME regelverksutformingen mindre effektiv enn i dag.
Vi ber også om at klagebehandling av vedtak fra RME gjøres på en effektiv måte. Det legges
opp til et sekretariat i Bergen. Dette er viktig at sekretariatet er godt og riktig bemannet til å
håndtere en stor mengde av klager innen kraftomsetning og nettvirksomhet. Behovet for

bemanning må i selve nemnda må også vurderes nøye. Dersom mye av
forskriftskompetansen skal flyttes fra NVE til OED, og RME kun skal gjøre vedtak som kun
kan klages inn til et uavhengig organ må denne saksgangen være effektiv.
ACER-forordningen
Kraftfylka mener det er viktig at RME deltar aktivt i med deltagelse i ACER, og at dette blir en
prioritert oppgave for RME. Norge ligger i forkant av EUs lovgivning på mange områder, og
kan spille en rolle for å sørge for god regelverksutforming tilpasset norske forhold.
Gjennom EØS-tilpasninger er kompetansen til å fatte bindende vedtak i slike saker lagt til
ESA, dersom saken involverer en EFTA-stat. Det følger av tilpasningsteksten at ESA skal rette
vedtaket mot RME. NVE v/RME skal være uavhengig og ikke kunne instrueres av regjeringen
i enkeltsaker. Likevel er det forventet at departementet jobber aktivt politisk for at ACER
ikke skal få et mandat som er negative for norske interesser på sikt, herunder at
grensekryssende handel forblir under norsk kontroll. Det er viktig at Norge ikke får pålegg
om å bygge kabler, eller iverksette andre tiltak, som er til hinder for norsk industri- og
næringsutvikling.
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