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Høring - EU-kommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for 

transeuropeisk energiinfrastruktur av 19. oktober COM(2011) 658 final 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev om ovennevnte høring.  

 

Innledningsvis vil vi bemerke at det er en kort høringsfrist på en så omfattende sak.  

 

LO mener departementet burde utarbeidet et høringsdokument på saken der virkningene av 

eventuell gyldighet av forordningen for Norge fremkommer. 

 

Økt bruk av fornybar energi forutsetter at vi utvikler effektive energinett , og har regler for 

samordning og systemløsninger også over landegrensene. 

 

Forordningen vil legge klare rammer for prosjekter av felles interesse. LO forstår 

forordningen slik at det er en forutsetning for at et prosjekt som omfatter norsk territorium 

skal godkjennes av Norge før den settes på listen over såkalte felles prosjekter. Det må være 

en forutsetning at Norges råderett over beslutninger om energiinfrastrukturen ikke berøres.   

 
LO finner det vanskelig å ta endelig standpunkt til denne forordningen før vesentlige 

konsekvenser er nærmere avklart. 

 

Konsekvensen av at slike prosjekter skal utredes og godkjennes i løpet av en tre års periode 

vil stille krav til gjennomføring av de nødvendige utredninger og vurderinger. LO ber om at 

departementet foretar en gjennomgang av de konsekvensene tidskravet og forordningens 

føringer for vurdering av de miljømessige konsekvensene vil få.  

 

Forordningen gir ACER og ENTSO E og G en tydelig og sentral rolle i disse prosjektene. I 

tillegg foreslås det at Kommisjonen kan utpeke en koordinator for prosjektet. LO ber 

departementet vurdere hvordan dette vil påvirke norsk innflytelse på eventuelle prosjekter 

Norge velger å delta i.  
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ACER er i forordningen tillagt myndighet til å treffe avgjørelser om kostnadsfordeling i 

prosjekter der respektive lands myndigheter ikke blir enige. LO ber departementet redegjøre 

for hvordan dette endrer norsk råderett over energiinfrastrukturen.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Gerd Kristiansen  

 
(sign.) 

 

 Olav H. Lie 
 (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbeh.: Olav H. Lie  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdo_AMPostNr
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Att
	Sgr_beskrivelse
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sas_klasseringsverdi
	Gid_Gidkode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sbr_Navn

