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Statkraft: Norsk spagat om EU-regler truer
kraftproduksjon

(Montel) Norges manglende gjennomføring av EUs Ren Energi-pakke har ført til man forholder
seg til et foreldet regelverk på energifeltet sammenlignet med nabolandene i EU, og kan utgjøre
en risiko for norsk forsyningssikkerhet og kraftproduksjon, ifølge Statkraft.

– Usikkerheten skaper en uforutsigbarhet som gjør at vi ikke nødvendigvis har de beste forutsetningene
for å planlegge driften vår. Det er også en risiko for at vi fatter beslutninger på feil premisser. Dette
mener vi kan være en risiko for vår kraftproduksjon og også for forsyningssikkerheten, sa Alette
Hillestad, som er seniorrådgiver for regulatoriske spørsmål i Statkraft, på et digitalt seminar i regi av
Fridtjof Nansens Institutt torsdag.

EUs Ren Energi-pakke, som ble formelt vedtatt i 2019, har begynt å gjelde i EU, men det er fremdeles
uklart når den kan innføres i Norge. Saken har ligget til behandling hos Olje- og energidepartementet i
flere år. Dermed vil endringer som gjøres i eksisterende retningslinjer og nye retningslinjer, bli vedtatt i
et annet regelverk enn det Norge er bundet av.

Til sammenligning tok det ni år fra tredje energimarkedspakke ble innført i EU i 2009 før den ble vedtatt
i Norge.

Hillestad trakk frem et praktisk eksempel – kravet om minst 70 prosent tilgjengelig
mellomlandskapasitet – og hvordan andre EU-land vil forholde seg til det og eventuelt følge opp dette
overfor Norge, som ikke er bundet av det samme regelverket. 

Disponeringen av vannkraftmagasinene foregår over flere år, noe som gjør at det er veldig viktig for
Statkraft å vite hvilke regler som skal gjelde for blant annet beregning av kapasitet.

– Selv om denne spagatproblematikken ikke har skapt alvorlige problemer frem til nå, så betyr det ikke
at det ikke kan gjøre det i fremtiden, sa Hillestad.

EU skal i tiden fremover revidere CACM-regelverket fra 2015, som la til rette for harmonisering av
reglene for krafthandel i døgn- og intradagmarkedene over landegrensene. Regelverket ble først
implementert i norsk lov i fjor høst. Det nye regelverket, kjent som CACM 2.0, springer derimot ut av
EUs fjerde energipakke. 

– Kommisjonen planlegger å revidere flere av retningslinjene. Vi mistenker jo at det vil fortsette å være
en spagat hvor Norge formelt er bundet av et annet regelverk enn resten av Europa. Og det blir jo et
spørsmål om hvordan dette skal håndteres videre, sa Hillestad.

Torsdag kommenterte hun en rapport om norske aktørers mulighet til å påvirke, delta og klage ved
gjennomføring av metoder og vilkår i EU. Det dreier seg blant annet om felles regler for hvordan
kapasitet på utenlandskabler skal beregnes, og som setter rammene for handel med strøm mellom
land.

– Siden vi opererer i hele Europa, så synes vi det er enklest å forholde oss til like regler uavhengig av
hvor vi opererer. Så lenge disse reglene er like og forutsigbare, så er det ikke slik at det ikke er
avgjørende hvordan de formelt er tatt inn eller gjennomført nasjonalt, sa hun.

– Vi håper derfor at det på sikt sørges for at denne risikoen begrenses gjennom å ha et helhetlig og
forutsigbart regelverk som er tilpasset det at vi i Norge er en del av et fysisk kraftsystem og et felles
kraftmarked med andre EU-land, hvor alle de andre må forholde seg til Ren Energi-pakken, la hun til.
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