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Høringsuttalelse Vinterpakken   

Europakommisjonen la den 30. november frem et omfattende forslag til nytt regelverk for 

energimarkedet i Europa. «Vinterpakken» bærer navnet Clean Energy for all Europeans, ren energi 

til alle europeere. Sammen utgjør Vinterpakken en samling av ulike direktiver og forordninger, som 

ledd i arbeidet under energiunionen. Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet den 19. 

desember hvor Vinterpakken ble sendt på høring, vi vil takke for muligheten til å komme med 

innspill. Nordland har store interesser innenfor nasjonal energipolitikk, og har satt regionale mål for 

verdiskaping knyttet til energiressursene og reduksjon av klimautslipp i fylket. Elementene i 

vinterpakken vil være svært viktig for kraft- og industrifylket Nordland.  

 

Fylkesrådet i Nordland behandlet sak 071/2017 i møte den 14.3.2017. Fylkesrådets vedtak 

14.3.2017 følger under.  

 

Fornybardirektivet  

 

1. Fylkesrådet i Nordland vil bemerke at vi nettopp har vært gjennom en stor, bred og viktig 

debatt om norsk kraftpolitikk, gjennom arbeidet med regjeringens helhetlige Energimelding 

som ble vedtatt i Stortinget i juni 2016. Fylkesrådet mener at i henhold til fornybardirektivet, 

må Norge i størst mulig grad holde fast på målsettingene i Energimeldingen. Herunder 

utvikling av eksisterende vannkraft og plan for rask elektrifisering av transportsektoren. 

Fylkesrådet i Nordland ser ikke at fornybardirektivet i seg selv gir behov for flere 

mellomlandsforbindelser.  

2. Fylkesrådet i Nordland støtter de endringene som foreslås i dagens ordningen med 

opprinnelsesgarantier. Fylkesrådet understreker samtidig at et harmonisert regelverk for 

varedeklarering vil være positivt for Norge. 

Energieffektiviseringsdirektivet 

 

3. Fylkesrådet i Nordland viser til energieffektiviseringsdirektivet. Det er viktig at Norge i 

størst mulig grad holder fast på målsettingene fra Energimeldingen. Både Fylkestinget og 

fylkesrådet i Nordland er opptatt av at forbruk av kraft lokalisert nær kraftproduksjon, 

«kortreist kraft», må få fordel av sin beliggenhet. Dette vil redusere behovet for 

investeringer og redusere energitapet i overføringsnettet. Det vil også gi muligheter for økt 

eksportinntekter fra kraftintensiv produksjon. En foredling av kraften gir en mangedobling 

av eksportverdien sammenlignet med eksport av ren kraft. For å tilrettelegge for å ta den 

fornybare kraften i bruk bør det norske effektiviseringsmålet være et intensitetsmål. 



 

 

2 

Fylkesrådet kan videre ikke se behov for at det settes generelle sparekrav. Fylkesrådet 

understreker viktigheten av at kvotepliktig sektor må unntas sparemålene. Fylkesrådet 

mener at Enova fortsatt må være redskap for å oppnå sparemål.  

4. Fylkesrådet i Nordland fremmer forslag om at tilskudd til husholdningene kan vurderes 

overført til regionene.  

Markedsregelverket 

 

5. Fylkesrådet i Nordland vil presisere viktigheten av at Norges Vassdrags- og Energidirektorat 

må få tilgang til det europeiske energiregulatorbyrået ACER. Norge må derfor avklare 

eventuell implementering av den 3. energimarkedspakke og samtidig evaluere om modell fra 

tilsvarende problemstilling i Finanstilsynet kan benyttes for oppfølging av relasjonen 

mellom Norges Vassdrags- og Energidirektorat og det europeiske energiregulatorbyrået 

ACER. 

6. Fylkestinget og fylkesrådet i Nordland har tidligere uttalt at det ikke bør gis konsesjoner til 

nye mellomlandsforbindelser før man har høstet tilstrekkelig med erfaring fra de kablene 

som allerede er etablert. Men når det gjelder finansieringen av mellomlandsforbindelser 

mener fylkesrådet det er positivt at den skal holdes utenom sentralnetts rammen. Fylkesrådet 

vil presisere at et forbud mot bruk av flaskehalsinntekter til å redusere nettleie ikke må få 

tilbakevirkende kraft. Fylkesrådet vil anmode Olje- og Energidepartementet om at Statnett 

snarest mulig må få i oppgave å utrede hvilken konsekvens dette vil kunne få for 

eksisterende mellomlandsforbindelser og de som er under utvikling til Tyskland og 

Storbritannia. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Mona Fagerås  

Fylkesråd for næring  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 
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