NYE REGELVERKKONSEKVENSER FOR
SMÅKRAFTNÆRINGA
Småkraftdagene, Molde 13.03.2019

Cathrine Holtedahl, Skagerak Kraft

«DEN SOM VET HVORDAN LOVER
OG PØLSER BLIR LAGET, FÅR
ALDRI MER EN ROLIG NATTS SØVN»
Otto von Bismarck (1815-1898)
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Juridisk rammeverk for kraftsektoren


Omfattende lovverk som ligger
under OED og NVEs
ansvarsområde:
- Vannfallsrettighetsloven
- Vassdragsreguleringsloven
- Vannressursloven
- Havenergilova
- Elsertifikatloven
- Energiloven
+ forskrifter
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Andre lover som kan være relevante
-

Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven
Oreigningslova
Konkurranseloven
Naturgassloven
Forbrukerkjøpsloven
Forurensningsloven
Naboloven
Kulturminneloven
Friluftsloven
Reindriftsloven
Forvaltningsloven
Verdipapirhandelloven

Viktige endringer i regelverket for krafthandel


REMIT-tilpasninger for norske markedsaktører trådte i kraft 1.mars 2018
gjennom endringer i energilovforskriften.



ELHUB satt i drift februar 2019



MIFID II trådte i praksis i kraft i Norge 1.januar 2018



EMIR trådte i kraft juli 2017, rapporteringskrav håndhevet f.o.m. 1.januar 2018



Hva betyr så alle disse forkortelsene??
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Regelverk for krafthandel
Fysisk krafthandel

Finansiell krafthandel





Energiloven med forskrifter
- Energilovforskriften (inkl REMITbestemmelser)
- Måling- og avregningsforskriften
(inkl bestemmelser om ELHUB)
- Omsetningskonsesjon
- Etc.

Verdipapirhandelloven med
forskrifter, inkl. bestemmelser om:
- EMIR (vphl § 13-1 første ledd)
- MIFID II (vphl § 9-3 annet ledd nr. 7)
- Markedsmisbruksdirektivet (MAD)

REMIT: Regulation on wholesale Energy Market
Integrity and Transparency


Hva?

Regler om markedsadferd i kraftmarkedet
Norsk tilpasning til regelverk som er innført i EU-landene.
Hele REMIT vil implementeres etter at EUs tredje energimarkedspakke er tatt inn
i norsk lov.


Hvorfor?

Skal fremme transparens og integritet i kraftmarkedet.


Relevans for kraftnæringen?

Tilsvarende regler har vært på Nord Pool, nå er det NVE som kan sanksjonere.
Gjelder nå også bilateral handel, ikke bare handel på markedsplass.
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REMIT-tilpasninger i energilovforskriften
Krav i regelverket

Konsekvenser for småkraftaktører





Forbud mot (forsøk på)
markedsmanipulasjon
- Inkluderer deling av usann og
misvisende informasjon i det offentlige

- små volumer og liten mulighet til å
påvirke pris.
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Lav risiko for å bli mistenkt for
markedsmanipulasjon

Men: bør være oppmerksomme på
forbudet mot å dele usann og
misvisende informasjon

REMIT-tilpasninger i energilovforskriften
Krav i regelverket


Konsekvenser for småkraftaktører

Forbud mot innsidehandel:
- Forbudt å selv handle på innsideinformasjon
- Forbudt å oppfordre andre til å handle på
innsideinformasjon
- Forbudt å dele innsideinformasjon
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Bør være klar over
forbudsbestemmelsene, spesielt i
dialog med andre aktører i
kraftbransjen.

REMIT-tilpasninger i energilovforskriften
Krav i regelverket

Konsekvenser for småkraftaktører





Krav til publisering av
innsideinformasjon
- Gjelder i hovedsak kapasitet og
anvendelse av egne anlegg, for
eksempel utfall.
- Skal publiseres på allmenn kjent
plattform-> Nord Pools UMM-plattform
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Aktørene må selv gjøre en vurdering av
dette
- Markedspraksis har vært publisering av
UMM ved utfall på over 100 MW
-> sjelden relevant for småkraftprodusenter.

ELHUB


Hva?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og
markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.


Hvorfor?
- Effektivisering av markedsprosesser og håndtering av data.
- Mer effektiv avregning
- Økt nøytralitet ved at alle har tilgang til data på samme vilkår.



Relevans for kraftnæringen?
- Enkel tilgang på egne måleverdier
- Kraftprodusenter kan se, kontrollere og gi tilgang til egne data
lagret i Elhub.
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Regelverk for krafthandel
Fysisk krafthandel

Finansiell krafthandel





Energiloven med forskrifter
- Energilovforskriften (inkl REMITbestemmelser)
- Måling- og avregningsforskriften
(inkl bestemmelser om ELHUB)
- Omsetningskonsesjon
- Etc.

Verdipapirhandelloven med
forskrifter, inkl. bestemmelser om:
- EMIR (vphl § 13-1 første ledd)
- MIFID II (vphl § 9-3 annet ledd nr. 7)
- Markedsmisbruksdirektivet (MAD)

MIFID II: Markets in Financial Instruments Directive


Hva?

Nytt direktiv som regulerer markedet for finansielle
instrumenter. Omfatter også kraftkontrakter.


Hvorfor?

Erfaringene fra finanskrisen i 2008 viste et behov for å styrke
reguleringen av markedet for finansielle instrumenter.


Relevans for kraftnæringen?

MIFID II definerer:
hva som er et finansielt instrument, hva som er hedging, hvem
som er en finansiell aktør og unntaksregler.
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EMIR
Wikipedia:

«Emir (arabisk:kommandør) er en
adelig historisk tittel i islamske
nasjoner i Midtøsten og Nord-Afrika.»

Emiren av Bukhara i 1911
Foto: Sergei Prokudin- Gorski
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EMIR- European Market Infrastructure Regulation


Hva?

Regelverk som skal bidra til redusert risiko og økt stabilitet i europeiske derivatmarkeder.
Regelverket omfatter primært OTC-derivater, altså derivater som handles bilateralt mellom
to parter.


Hvorfor?

Reglene kom i kjølvannet av finanskrisen. Formålet er å bidra til et sikrere og mer
gjennomsiktig marked for OTC-derivater.


Relevans for kraftnæringen?

Alle finansielle derivatkontrakter skal rapporteres til et handelsregister

Krav om vurdering av «motpartstatus» og clearingplikt
Krav om risikoreduserende tiltak ved finansiell handel
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EMIR: Rapportering av transaksjoner


Alle finansielle transaksjoner skal rapporteres til et
transaksjonsregister.



Det finnes ingen unntak, uansett størrelse på kontrakten.



Krav om at alle selskap skaffer seg et «Legal Entity
Identifier»(LEI) nummer.



Begge motparter i en derivatkontrakt er forpliktet til å
rapportere, men kan delegeres til en motpart eller tredjepart.

-> Rapporteringsplikten gjelder alle småkraftprodusenter
som handler finansielle produkter
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EMIR: Vurdering av motpartstatus og clearingplikt
Krav i regelverket


Konsekvenser for småkraftaktører

Vurdering av motpartstatus:



- Finansiell motpart: bank-, forsikrings-, og
kredittinstitusjoner, investeringsselskap etc.
- Ikke-finansiell motpart: øvrige selskaper som
ikke defineres som «Finansiell motpart»

En typisk småkraftprodusent vil defineres
som ikke-finansiell aktør («NFC-»), men
denne vurderingen må selskapene selv gjøre
og dokumentere.




Vurdering av clearingplikt:
- Dersom «Ikke-finansiell motpart»: Er
selskapets posisjoner innenfor terskelverdien
på 3 mrd EUR for OTC varederivater?
- Clearingplikt dersom posisjonene overstiger
terskelverdien.
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Vurdering av motpartstatus:

Vurdering av clearingplikt:

En typisk småkraftprodusent har et
handelsvolum langt under terskelverdien
-> vil ikke være omfattet av clearingplikten.
Men: vurderingen skal allikevel gjøres og
dokumenteres.

EMIR: Krav om risikoreduserende tiltak
Krav i regelverket

Konsekvenser for småkraftaktører



Sørge for at handelsboken på begge
sider føres konsistent



Kan løses gjennom avtaleverk for OTCkontraktene.



Avtale prosedyrer for løsning av
eventuelle konflikter mellom partene





Utveksle bekreftelser for inngåtte
transaksjoner innen riktig tid.

Småkraftaktører bør være bevisste på
kravene og etterspørre om dette er
hensyntatt i avtalene de inngår.
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Kommende regelverk….
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Skagerak Kraft kan bistå med


Omsetning av kraft



Salg av elsertifikater



Salg av opprinnelsesgarantier



Optimalisering av regulerte kraftverk



Prissikringskontrakter

Ikke nøl med å ta kontakt med våre kontaktpersoner:
CharlotteS.Vagsland@skagerakenergi.no
barbro.arvik@skagerakenergi.no
kjartan.vik@skagerakenergi.no
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TAKK
Kontaktinformasjon:

cathrine.holtedahl@skagerakenergi.no

www.skagerakenergi.no

