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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL INNFØRING AV IMPLISITT TAPSHÅNDTERING PÅ 

SKAGERRAKFORBINDELSEN 

 

Innledning 

Det vises til RMEs høring om forslag til vedtak om innføring av implisitt tapshåndtering på 
Skagerrakforbindelsen.  
 
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge 
representerer ca. 280 bedrifter som produserer, transporterer og selger strøm og varme. Våre 
medlemmer står for 99 prosent av kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til cirka 90 
prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Vår visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som det 
første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Medlemmenes oppdrag til oss er å fremme 
fornybarnæringens konkurranseevne for å øke norsk verdiskaping.  
 
Energi Norge takker for anledningen til å uttale seg om forslaget til innføring av implisitt tapshåndtering 
på Skagerrakforbindelsen. 

Om høringsforslaget 

RME har mottatt og evaluert et felles forslag fra Energinet og Statnett om innføring av implisitt 
tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen, som forbinder budområdene NO2 og DK1 i det nordiske 
kraftmarkedet. Evalueringen har skjedd i samråd med den danske reguleringsmyndigheten, DUR.  
 
Implisitt tapshåndtering innebærer at kostnadene ved overføringstap hensyntas i markedsklareringen, 
og legger til rette for en bedre samfunnsøkonomisk utnyttelse av Skagerrakforbindelsen. RME har 
utarbeidet et varsel om vedtak som er sendt på høring og foreslår i varselet å godkjenne forslaget fra 
TSO-ene om innføring av implisitt tapshåndtering i døgnmarkedet for Skagerrakforbindelsen. RME setter 
bl.a. som vilkår at metoden skal evalueres etter to år, og at evalueringen skal sendes på høring i 
Danmark og Norge.  
 

Energi Norges vurdering 

Energi Norge støtter implisitt tapshåndtering på mellomlandsforbindelser og er derfor tilfreds med at 
RME foreslår å godkjenne forslaget fra TSO-ene. Energi Norge ber om at implisitt tapshåndtering på 
Skagerrakforbindelsen, i første omgang i døgnmarkedet, innføres snarest mulig. 
 
Vi støtter også vilkåret om at metoden for tapshåndtering skal evalueres etter to år, og at evalueringen 
skal sendes på høring når rapportutkast foreligger. Vi ser det som naturlig at det gis adgang til å delta i 
høringen av denne for interessenter i hele Norden, og ikke bare i Norge og Danmark.  
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Med vennlig hilsen 

Energi Norge 

 

 

 
 

 

Toini Løvseth     Anders Sivertsgård 

Direktør marked, elektrifisering og kunder  Næringspolitisk rådgiver  

 

 
 


