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Metoder og vilkår



Plan:

• Vedtakelse av metoder og vilkår
• Norske aktørers mulighet for deltakelse

• Gjennomføring av metoder og vilkår
• Prosedyren for gjennomføring i norsk rett 

• Kontrollmekanismer 



Innledning

• Tredje energimarkedspakke: EU-kommisjonens vedtakelse av nettkoder og retningslinjer

- Nettkoder og retningslinjer

- Tekniske regler som angår grensekryssende utveksling av elektrisk kraft

- Formål: sikre et velfungerende indre energimarked

- Nettkodene gjennomføres slik de er vedtatt

➢Gjennomføring av retningslinjene gjennom metoder og vilkår (Terms, Conditions and Methodologies - «TCM»)

• Sikre et harmonisert regulatorisk regelverk 

• Aktualitet

– Retningslinjene ble gjennomført i norsk rett i august 2021. Arbeidet med å gjennomføre vedtak om metoder og vilkår er nå i gang

– Ren energi-pakken gir EU-kommisjonen ytterligere adgang til å vedta nye retningslinjer 
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Metoder og vilkår kan defineres som vedtak påkrevet av retningslinjene, hvor utarbeidelsen er 
delegert til systemansvarlig (TSO) og (i noen tilfeller) kraftbørsene (NEMO),  hvor regulatorisk 

godkjenning kreves av en eller flere nasjonale reguleringsmyndigheter, eller av EU-byrået 
ACER. 



PRIMÆRRETT

SEKUNDÆRRETT

INDIVIDUELT BINDENDE 

BESLUTNINGER I EU

Traktaten om Den europeiske union (TEU) 

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV)

Eldirektivet

Elforordningen

ACER-forordningen

Langsiktig 
kapasitetstildeling 

(«FCA») 

Kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering 

(«CACM»)

Drift av 
transmisjonsnettet for 
elektrisk kraft («SOGL») 

Balansering av elektrisk 
kraft («EB») 

Metoder og vilkår

(«TCM»)

Sammenkobling av 
kraftmarkedene i Europa Nettverkshåndtering

Håndtere 
økonomisk risiko ved 

finansiell handel 
med kraft

Opprettelse av et felles 
europeisk balansemarked



Kort om vedtakelsesprosedyren

• Vedtakelsesprosedyre 

– Skal vedtas på tre ulike nivåer: Europeisk, regionalt og nasjonalt nivå

▪ Beslutningsmyndighet delegert til offentlige og private aktører

▪ TSOer (f.eks Statnett)

▪ NEMO (kraftbørs)

▪ Reguleringsmyndighetene (Engelsk: «NRA». Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i Norge) 

▪ ACER (EUs Energibyrå)

▪ Hvordan er norske aktører sikret deltakelse for europeiske og regionale vedtak? 
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Vedtak fattes enten av nasjonale reguleringsmyndigheter eller ACER

• Utarbeidelse av forslag til vedtak om metoder og vilkår

– TSO (og NEMO) utarbeider forslaget, som sendes videre til reguleringsmyndigheten for godkjennelse. 

• Norsk TSO, Statnett har stemmerett 

• Vedtakelse av forslag

– Reguleringsmyndighetene må enstemmig treffe vedtak

– Europeisk/regionale vedtak: Dersom reguleringsmyndighetene ikke blir enig enstemmig/ber om beslutning – ACERs regulatorstyre treffer da 

vedtak om TCM
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Hvordan er norsk deltakelse sikret? 

Vedtak truffet av reguleringsmyndighetene 

• ACER-forordningen 2019/942 art. 5 (3): 
Reguleringsmyndighetene må treffe en 
konsensusbeslutning

• EØS-tilpasningene: RME «bør involveres i dette 
samarbeidet.» 

– Hva innebærer RMEs samarbeid med andre 

reguleringsmyndigheter?

➢Spørsmålet er om RMEs eventuelle innsigelser mot et 
forslag til vedtak bli tatt i betraktning for om en 
konsesusbeslutning er oppnådd? 

• Ikke kommet på spissen, uavklart. 

Vedtak truffet av ACERs regulatorstyre 

• Vedtak forberedes av ulike arbeidsgrupper i ACER

• Vedtak treffes deretter i ACERs regulatorstyre 

– Sammensatt av representanter fra reguleringsmyndigheter i 

medlemsstatene

– Treffer vedtak med 2/3 flertall 

• RME er medlem uten stemmerett i ACER

– Kan delta i forberedende prosesser, men ikke i den endelige 

stemmegivningen 

– Mulighet for å få gjennomslag for norske synspunkter? 
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Gjennomføring av metoder og vilkår i norsk rett

• Nasjonale og regionale vedtak fattet av reguleringsmyndighetene gjennomføres i norsk rett

• Europeiske og regionale ACER-vedtak må først fattes av ESA, deretter av RME, eventuelt videre mot Statnett. 

• Prosessuelle tilleggssteg på grunn av EØS-avtalen

• Skaper et EØS-etterslep for ACER-vedtak som må gjennomføres 
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Kontrollmekanismer
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Kontrollmekanismer av ESA-vedtak i EFTA-pilaren

Kontrollmekanismer av ACER-vedtak i EU-pilaren 



3044039/1

Færre kontrollmekanismer - Men er det behov for disse?

• Statnett deltar i forberedende prosesser har stemmerett 

• RME har uttalelsesrett og deltar i forberedende prosesser 

=> Det foreligger muligheter for å påvirke arbeidet i EU – men ikke sikkert at Norges posisjon er sikret 

• Mellomposisjon på grunn av EØS-avtalen og skillet til EU-retten

• Er det behov for nye vurderinger av tilknytning til EU-byråer med beslutningsmyndighet?
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Oppsummert
• Norske aktører deltar i utformingen og 

utviklingen av vedtaket

• Gjennomføringsprosedyren skaper et EØS-
etterslep

• Færre muligheter for kontroll av vedtak 
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