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Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om innføring av bestemmelser om 

markedsadferd og offentliggjøring av innsideinformasjon i 

energilovforskriften  

Distriktsenergi representerer 66 lokale energiverk i Norge og er generelt positive til 

endringsforslagene i høringen fra NVE. 

Bakgrunnen for høringsforslaget er å harmonisere med regelverket som er gjeldende i EU og 
som dermed gjelder i de øvrige landene i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. 

Endringen gjelder innføring av forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, krav til 
offentliggjøring av innsideinformasjon, samt rapportering av data til NVE fra systemansvarlig 
og markedsplass. NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke 
brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon overfor aktører som gjennom 
profesjonell virksomhet arrangerer handel. 

Distriktsenergi ser positivt på at det er et strengt regelverk for å unngå innsidehandel. 

 
Spesielt vedrørende konsesjonskraft  
 
Kommunene, og i visse tilfeller også fylkeskommunene, som blir berørt av en  
Vassdragsregulering, har lovfestet krav på ulike former for kompensasjon for  
naturinngrepet. Konsesjonskraft er en slik kompensasjon.  
 
Konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven 
(ervervsloven) har vilkår om at det skal avgis konsesjonsavgifter og konsesjonskraft til staten 
og berørte kommuner.  
 
I dag kan den konsesjonskraftberettigede inngå ulike avtaler for videre håndtering av den  
avståtte konsesjonskraften.  
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De nye bestemmelsene som NVE foreslår innført, omfatter ikke avståelse, mottak eller den 
konsesjonskraftberettigedes videre disponering av konsesjonskraft.  
 
Distriktsenergi ser det som fordelaktig at NVE i det videre arbeide som skal gjøres med nye 
bestemmelser og regler, ser til at dette ikke omfatter avståelse, mottak eller den 
konsesjonskraftberettigedes videre disponering av konsesjonskraft. Dette for å unngå 
unødvendig byråkrati og kostnader for de som disponerer konsesjonskraft. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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