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ACERs rolle i EUs 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.
I forbindelse med komitébehandlingen av implementeringen av EUs tredje energimarkedspakke i
Norge har Kraftfylka noen kommentarer til lovforslaget.
Det meste av EUs regelverk er allerede ivaretatt i norsk lovgivning. En uavhengig regulator og
klageinstans kan være positivt for norske forbrukere og energiselskaper. Det mest kontroversielle
forslaget handler om ACER. Tilslutningen til EUs energibyrå gir en sentralisering av beslutninger om
energi over landegrenser og gjør at Norge må avgi suverenitet via overvåkingsorganet ESA. Dette er
en ytterst usikker retning for norsk energipolitikk. ACER fatter bindende flertallsvedtak, og NVE som
Norges representant vil ikke ha stemmerett i organet. Det er også høyst usikkert hvordan dette vil
påvirke saker hvor Norge har et annet syn enn land i EU. NVE og Statnett vil i dette systemet miste
påvirkningskraft over reguleringen av norsk energipolitikk.
Forslaget om ny reguleringsmyndighet for energi (RME) vil bli en helt ny konstruksjon i norsk
energipolitikk. En slik uavhengig reguleringsmyndighet vil kunne styres direkte fra ACER gjennom
ESA. Med regjeringens forslag og tilslutning til ACER vil norsk kraftproduksjon bli en enda mer
integrert del av EUs indre energimarked. En slik endring gir usikkerhet om fremtidige strømpriser og
gjør det mer komplisert å regulere til beste for blant annet kraftkrevende industri. Dette betyr mye
for landets næringsliv og velferd.
Det er på den ene siden positivt at NVE kan delta i utformingen av europeisk regelverk. På den annen
side vil det være uheldig dersom det fattes overnasjonale beslutninger i strid med norske interesser.
Dersom Norge ikke innlemmer denne delen av lovverket, risikerer man at hele EØS-avtalens settes ut
av spill på energiområdet. Saken er derfor svært viktig for Norges tilknytning til EUs energimarkeder.
Regjeringen ønsker å bruke Grunnlovens § 26 ved implementeringen, som krever simpelt flertall.
Begrunnelsen er at ESAs vedtak har folkerettslig virkning for Norge og at en myndighetsoverføring i
alle fall er ”lite inngripende”. Dette mener vi er en omgåelse av alvorlighetsgraden ved å miste et
viktig regulatorisk styringsverktøy i energipolitikken. Kraftfylka tar derfor til orde for bruk av
Grunnlovens § 115 som krever tre fjerdedels flertall, som ble brukt da Norge sluttet seg til EUs
finanstilsyn.
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