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1 Hovedinnhold i høringsforslaget 
Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 (heretter "ITC-forordningen") er vedtatt i EU 
med hjemmel i forordning 714/2009 om grensekryssende krafthandel.  

ITC-forordningen erstatter og viderefører forordning 774/2010, som er innlemmet i EØS-
avtalen og inkorporert i norsk rett ved forskrift 20. desember 2006 nr. 1563 om vilkår for 
tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.  

Olje- og energidepartementet foreslår at ITC-forordningen på tilsvarende måte som 
forordning 774/2010 inkorporeres i norsk rett ved endringer i nevnte forskrift. 

2 Om ITC-forordningen 
ITC-forordningen erstatter og viderefører forordning 774/2010. Innholdsmessig er de to 
forordningene svært like, og endringer er primært gjort av hensyn til organene ENTSO-E 
og ACER som ble opprettet i tredje energimarkedspakke. Forordning 774/2010 la 
oppgaver til TSOer (systemoperatører), Kommisjonen og ERGEG, mens dette i ITC-
forordningen er endret til ENTSO-E og ACER, i tillegg til Kommisjonen.  

ITC-forordningen regulerer en kompensasjonsordning (Inter TSO Compensation 
Mechanism) mellom TSOer. I Norge deltar Statnett og betaler bidrag til et ITC-fond. 
Dette fondet skal gi kompensasjon både for kostnader ved tap som oppstår i nasjonale 
transmisjonsnett som følge av å la elektrisk kraft gå gjennom systemansvarlige 
nettselskapers nett, og kostnader ved å stille infrastruktur til rådighet for dette. Statnett 
deltar i ordningen. Den samlede årlige summen i kompensasjonsordningen er fastsatt til 
100 mill. euro. Dette er den samme summen som følger av forordning 774/2010. Summen 
gjelder inntil ACER har foretatt en vurdering av den aktuelle infrastrukturen og oversendt 
et forslag til Kommisjonen for vedtak.  

ITC-forordningen regulerer også innmatingstariffer for produsenter i transmisjonsnettet, 
som berører andre enn Statnett. Innmatingstariffen er tariffen produsentene betaler for å 
mate kraft inn på nettet. Det fremgår av EØS-tilpasningen fra 2011 at "verdien av de 
årlige gjennomsnittlige overføringstariffene som betales av produsenter i Danmark, 
Sverige, Finland og Norge skal ligge i området fra 0 og 1,2 EUR per MWh". Bakgrunnen 
for unntaket var behovet for å legge til rette for nødvendige investeringer i strømnettet 
som følge av økt produksjon i fremtiden. I Norge har Statnett satt innmatingstariffen for 
2021 til 1,35 øre per kWh, hvorav 0,15 øre per kWh knytter seg til systemdriftskostnader. 

Etter ITC-forordningen plikter TSOer å gi all nødvendig informasjon for gjennomføringen 
av ITC-ordningen til ENTSO-E og ACER. Statnett deler denne type informasjon i dag. 

ITC-forordningen kan inkorporeres i norsk rett ved endring av forskrift 20. desember 2006 
nr. 1563 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene. 
For å klargjøre hvem som er rette myndighet etter forordningen, er det i forskriften § 2 
tredje ledd presisert at dette er Reguleringsmyndigheten for energi. 
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Endringer i forskrift om elektrisk kraft over landegrensene vil for øvrig tre i kraft 1. 
august 2021. Forslaget til endringer som gjennomfører ITC-forordningen vil derfor måtte 
oppdateres lovteknisk som en følge av dette. 

 

3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
ITC-forordningen erstatter og viderefører forordning 774/2010 som allerede er inkorporert 
i norsk rett. Innholdsmessig er de to forordningene svært like, og ITC-forordningen kan 
inkorpores i norsk rett uten større økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

----- 

Forslag til forskrift om endringer i forskrift 20. desember 
2006 nr. 1563 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av 

elektrisk kraft over landegrensene  
 

(Fastsatt av Olje- og energidepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 
50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energiloven) § 10-6 annet ledd.) 

I 

I forskrift 20. desember 2006 nr. 1563 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av 
elektrisk kraft over landegrensene gjøres følgende endringer: 

§ 1 skal lyde: 

EØS-avtalen vedlegg IV nr. 20 (forordning (EF) nr. 714/2009 om vilkår for tilgang til nett 
for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene) som endret ved vedlegg IV nr. 48 
(forordning (EU) nr. 543/2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på 
markedene for elektrisk kraft), samt vedlegg IV nr. XX (forordning (EU) nr. 838/2010 
gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen 
og avtalen for øvrig. 

§ 2 tredje ledd skal lyde:  

"Reguleringsmyndighet" skal i forordning (EU) nr. 838/2010 forstås som 
Reguleringsmyndigheten for energi. 
 

§ 3 annet ledd skal lyde: 

Systemansvarlig nettselskap plikter på anmodning, og innen fastsatt tidsfrist, å gi 
Reguleringsmyndigheten for energi opplysninger som er nevnt i vedlegg til forordning 
(EU) nr. 838/2010 del A nr. 1.4. 
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II 

Forskriften gjelder fra […]  
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