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Oppsummering av gjennomført høring av nettkoder for naturgass
Bakgrunn
Norges vassdrags- og energidirektorat («NVE») er regulator for nedstrøms gass, og det følger av
tildelingsbrev for 2016 fra Olje- og Energidepartementet («OED») at NVE skal forberede seg på å løse
de regulatoroppgavene som vil følge ved gjennomføringen av den tredje energimarkedspakken.
OED har i tillegg særskilt anmodet NVE om å gjennomføre høring av nettkoder for naturgass. På
bakgrunn av dette sendte NVE følgende nettkoder på høring den 8. juni 2016:


Forordning (EF) nr. 984/2013 om allokering av kapasitet i gasstransmisjonssystemer («CAM
NC») vedtatt 14. oktober 2013.



Forordning (EF) nr. 312/2014 om balansering av gasstransport i transmisjonsnett («BAL NC»)
vedtatt 26. mars 2014.



Forordning (EF) nr. 2015/703 om interoperabilitet og informasjonsutveksling («INT NC»)
vedtatt 30. april 2015.



Revidert utkast til forordning om nettkode for harmoniserte tariffstrukturer for gasstransmisjon
(«TAR NC»), publisert og oversendt til evaluering i ACER 31. juli 2015.



Endringsforslag til CAM NC som etablerer prinsipper for tilbud av økt kapasitet og ny kapasitet
i gasstransmisjonssystemer, publisert og oversendt til evaluering i ACER 26. desember 2014.

NVE ønsket innspill til de ovennevnte nettkodene, herunder særlig innspill til spørsmålet om nettkodene
får relevans for norske forhold. Høringsfristen utløp 17. august 2016.
Mottatte høringsuttalelser
NVE har mottatt fem høringsuttalelser.
Statistisk Sentralbyrå, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet har ingen merknader til høringen.
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Side 2

Den norske advokatforening («Advokatforeningen») viser til at det er en prioritert oppgave for
Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser, og at foreningen har nedsatt
en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. Formålet er ifølge Advokatforeningen å være en uavhengig
høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. I
lovutvalgene sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfeltet, og høringsbrevet
er forelagt lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass.
Det fremgår av høringsuttalelsen at Advokatforeningen deler NVEs vurdering at de tre vedtatte
nettkodene, forslaget til endring av CAM NC og utkast til TAR NC, kun kommer til anvendelse på
“transmission”, slik dette er definert i den andre gasstransmisjonsforordningen (forordning (EF) nr.
715/2009 om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett) artikkel 2 nr. 1 og det tredje
gassmarkedsdirektivet (direktiv 2009/73/EF) artikkel 3 nr. 2. Dette fremgår etter Advokatforeningens
syn både av fortalen til de enkelte nettkodene/utkastene og av de materielle bestemmelsene.
Advokatforeningen oppfatter at beskrivelsen av det norske nedstrøms gassmarkedet i olje- og
energidepartementets høringsnotat datert 5. desember 2014 er uendret, og at det per i dag ikke finnes
infrastruktur som er omfattet av definisjonen av “transmission” over. Advokatforeningen deler derfor
NVEs syn om at nettkodene ikke vil få betydning for gassmarkedet i Norge.
Ut over dette er det ikke kommet inn uttalelser til høringen.

Med hilsen

Kari Løchen
seksjonssjef
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rådgiver
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