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Bakgrunn

Hva inneholder energiunionen?

Energi Norge mener



GAMMEL VIN I NYE FLASKER??





Energi Norge mener at Norge kan bidra gjennom

• Ta lederskap innen elektrifisering

• Tett knyttet til nordiske kolleger

• Det nordiske markedet

• Se helhetlig på energi, klima, miljøpolitikk og mål. 

• Markedsløsning



(IMPLEMENTERE 3. ENERGIPAKKE)

Sist, men muligens ikke minst. 



Europavalg Krise i Ukraina 2030-mål

2014 i EU



Europavalg Krise i Ukraina 2030-mål

2014 i EU

Energiunion





Energisikkerhet

Fullføre det indre 
energimarkedet

"Decarbonisation"

Energieffektivisering

Forskning og Utvikling

5 dimensjoner i energiunionen



Styrke forbrukeren og tiltrekke investeringer



Fullføring av det indre energimarkedet

Kvotemarkedet hovedvirkemiddelet i klimapolitikken

Naturgassleveranse stor del av strategien



Mer makt til europeiske institusjoner

Regionalt "Statnett"-samarbeid

Nytt markedsdesign



Ny Governance-struktur

• Skal sikre at EU sine mål nåes

• Nye Indikatorer

• Nasjonale planer

• Sammensmelting av 2030-governance og energiunion

• En dynamisk prosess

• Initiativ presenteres i desember 2015 for Rådet



Slide fra 2011



Litt nytt. Mer trykk?



Energi Norge mener



Det indre energimarkedet prioriteres

Kvotemarkedet er i sentrum av klimapolitikken

Vi ønsker et handlekraftig ACER



Elektrifisering er underkommunisert

Energieffektivitetstiltak utenfor kvotesektoren. 

Må sikte på fossile kilder



Sommerpakken 2015

• Høringer: 

• New Energy Market Design 

• Risikostyring i henhold til strøm forsyningssikkerhet 

• Kommunikasjon (meddelelse) 

• Investeringer i kraftmarkedet 

• Sluttkunder " “Delivering a New Deal for Energy Consumers"

• Selv-forbruk og plusskunder

• Direktivforslag

• Kvotehandel for klima “A European Emissions Trading System fit for the future”

• Energieffekitivitet “Energy efficiency label revision”



NYTT MARKEDSDESIGN FOR 

ELEKTRISITET

Første sak ut:



Høring "New Energy Market Design"

• Hvordan engrosmarkedet kan forbedres

• Kapasitetsmarkeder

• Høring dreier seg om hvordan tilgang fra produsenter over grensene til nasjonale 

kapasitetsmarkeder kan sikres

• Regionalt samarbeid 

• Rollefordeling mellom TSO og DSO



• Bedre markedsreglene for krafthandel. 
• allowing scarcity prices, integration of intraday, balancing 

markets and increased demand response in all markets 

• Kvotemarkedet som hovedvirkemiddel
• Klima

• For fonybare investeringer

• Positive til regionalt samarbeid

• Alle som produserer må ha samme ansvar
• Kapasitetsmarkeder må unngås



TAKK

Takk


