
 

 

          Oslo, 03.02.15 
 
Høring av endringer i naturgassloven - EUs tredje energimarkedspakke 
 
Industri Energi viser til brev av 5. desember 2014, og takker for muligheten til å komme 
med våre innspill. 
 
Industri Energi har over 60 000 medlemmer, og er med dette LOs fjerde største 
forbund. Våre medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 % av den norske 
eksportverdien.  
 
Vi organiserer ansette innenfor en rekke industribransjer på land og til havs. Her under 
olje- og gass, aluminium og andre metallproduserende industrier, solcelleindustrien, 
møbel, farmasøytisk industri. Videre organiserer vi ansatte i miljøbedrifter, 
bioenergibedrifter, vaskerier, renserier, plastbedrifter, skipsproduksjon, fiskefor og 
fiskemel. Samt en rekke andre bransjer. 
 
Industri Energi har en vertikal struktur, som innebærer at vi organiserer medlemmer i 
alle sjikt i et selskap. 
 
 
Høringsinnspill fra Industri Energi 
 
Industri Energi støtter LOs høringssvar, men vi ønsker i tillegg å understreke to forhold. 
 

1. Bruk av LNG i Norge 
 
Industri Energi har lenge arbeidet for økt bruk av LNG i Norge både innenfor industrien 
og transportsektoren. Vi mener dette bidrar til å skape langsiktige og klimavennlige 
arbeidsplasser.  
 
Vi er bekymret for at departementets nye forslag vil hindre økt konkurranse i det 
norske LNG markedet. Mindre konkurranse vil gi høyere priser på LNG til norske 
kunder både i skipsfart og i industrien. 
 
Dette vil svekke bedriftenes konkurranseevne. I dag er det praksis at LNG blir priset 
opp mot hva som er alternativ pris på kundenes oljeprodukt både ved lave og høye 
oljepriser. Dette svekker tilliten til LNG som produkt, hindrer omlegging til LNG og 
motarbeider regjeringens ambisjoner i eget regjeringserklæring som forfektet å ta mer 
miljøvennlig drivstoff i bruk i skipsfarten.   
 



 

 

Industri Energi mener i tråd med LOs høringssvar at myndighetene må føre en aktivt 
nærings-, klima- og industripolitikk som tilrettelegger for økt bruk av LNG innenfor 
industrien og skipsfarten.  

 
 

2. NVE som uavhengig regulator 
 

Industri Energi forutsetter at ved implementeringen av EU tredje energimarkedspakke, 
får NVE en struktur som sikrer at de kan utøve sin rolle som en uavhengig regulator, 
som er upartisk og transparent.  
 
Som LO, er vi skeptisk til at den nasjonale politiske kontrollen med energiforsyningen 
reduseres via overføring av strategi og beslutningsmyndighet til EU og ACER.  
 
Den nye styringsformen krever at departementet aktivt bruker sin innflytelse og 
handlingsrom gjennom overordnede føringer. 
 
Vi mener det er viktig at regjeringen velger å implementere 3. markedspakke på 
en måte som best mulig ivaretar norsk politisk kontroll og styring over 
energiforsyningen. Det er også helt avgjørende hvis dette regelverket skal 
implementeres at NVE i rollen som regulator får innflytelse og stemmerett i det 
nye byrået ACER. 
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