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HØRING AV EU-KOMMISJONENS FORSLAG TIL FORORDNING OM 
KAPASITETSFASTSETTELSE OG FLASKEHALSHÅNDTERING 

 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.3.2015 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. 

Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter 

advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater 

med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og 

ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse 

rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et 

uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for 

energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen (leder), Are Lysnes 

Brautaset, Jon Rabben, Stein Erik Stinessen, Odd-Harald Berg Wasenden og Jane Elisabeth 

Wesenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn 

 

Olje- og energidepartementet (”OED”) har sendt på høring EU-kommisjonens forslag til forordning om 

kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering som fikk tilslutning ved avstemming i 

mailto:postmottak@oed.dep.no


ADVOKATFORENINGEN Side 2 av 3 

Grensehandelskomiteen 5. desember 2014 (CMTD (2014) 1665). 

 

Forslaget er oversendt Rådet og Europaparlamentet til gjennomgåelse, og forordningen kan bli endret 

som følge av dette. Forslaget til forordning er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. Forslaget er 

hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel som allerede er klassifisert EØS-

relevant.  

 

Forslaget vil i korte trekk innebære at det etableres retningslinjer for samarbeid mellom medlemslandene 

(herunder TSOene og de respektive lands myndigheter) med sikte på å oppnå et mer effektivt og 

integrert indre elektrisitetsmarked i EU. Dette forutsetter en ytterligere harmonisering av reglene for 

grenseoverskridende krafthandel. I fortalen til utkastet til forordning uttales følgende: 

 

”In order to move towards a genuinely integrated electricity market, the current rules on capacity 

allocation, congestion management and trade in electricity should be further harmonised.”  

 

Forslaget består i all hovedsak av nærmere retningslinjer for markedssamarbeidet mellom landene og de 

sentrale aktørene i markedet (herunder myndighetene og TSOene mv), og herunder tilretteleggelse for 

”single day-ahead and intraday coupling”.  

 

Store deler av utkastet har bestemmelser av en karakter som Advokatforeningen ikke har kompetanse til 

å vurdere hensiktsmessigheten av. Videre er det knyttet usikkerhet til utkastets endelige innhold, 

ettersom utkastet til forordning kan bli endret i den videre vedtakelsesprosessen.  

 

Advokatforeningen er ikke kjent med departementets syn på utkastet, da dette ikke er kommunisert i 

høringsbrevet. Advokatforeningens merknader er av den grunn begrenset til betraktninger til utkastet til 

forordning på et overordnet rettslig nivå. 

 

3. Advokatforeningens merknader 

 

3.1 Spørsmålet om EØS-relevans 

 

OED har ifølge høringsbrevet foreløpig ikke foretatt en vurdering av EØS-relevansen av utkastet til 

forordning. Utkastet til forordning er hjemlet i forordning 714/2009. Forordning 714/2009 er en integrert 

del av EUs tredje elmarkedspakke, som er i kjernen av det indre marked. Advokatforeningen antar derfor 

at forordningen vil kunne være EØS-relevant. Advokatforeningen ser imidlertid ikke grunn til å vurdere 

spørsmålet om EØS-relevans nærmere før forordningen vedtas og foreligger i endelig form.  

 

3.2 Implementering av forordningen vil kreve en omfattende nasjonal gjennomgang 

 

Dersom det foreliggende utkastet til forordning er EØS-relevant, vil det måtte implementeres i norsk rett 

”as is”.  

 

Utkastet til forordning inneholder en rekke bestemmelser knyttet til samarbeid mellom landene, herunder 

mellom TSOene og de respektive lands myndigheter. Dette vil etter Advokatforeningens oppfatning 

nødvendiggjøre en omfattende gjennomgang av nasjonalt regelverk for å avklare hvilke nasjonale lover 

og forskrifter som kan og må endres. Advokatforeningen mener det er viktig at denne gjennomgangen 

sees i sammenheng med implementeringen av øvrige EU/EØS-regler.   
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Advokatforeningen antar på denne bakgrunn at gjennomføringen av forordringene i norsk rett vil kreve et 

betydelig arbeid knyttet til lov- og forskrifts endringer. Advokatforeningen anser det ikke som 

hensiktsmessig å gå nærmere inn på implementeringen av forordningen før den er vedtatt, men vil 

kunne komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med senere høringsrunder knyttet til regelendringer 

i norsk rett. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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