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Høring - Endringer i naturgassloven - EUs tredje energimarkedspakke 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Olje- og 

energidepartementet. 

 

Til tross for Norges store produksjon av gass er det innenlandske forbruket lavt. Flere initiativ 

og politiske målsetninger om økt bruk av gass i verdiskapende videreforedlingsprosesser har 

ikke gitt resultater. For kort tid siden ble også gasskraftverket Kårstø lagt ned. Den lange 

perioden med unntak fra EU reglene for gassmarkedet har ikke bidratt til økt bruk av gass i 

Norge.  

 

LO registrerer at departementet mener den infrastruktur og de transportformer som er i bruk 

for LNG i dag ikke blir omfattet av direktivet.  

 

LO mener departementet må vurdere dette basert på fremtidig potensiell distribusjon og bruk 

av LNG. Norge ligger teknologisk helt i front i utviklingen av skip og motorer som bruker 

LNG som drivstoff. Det har lenge vært en politisk målsetning å øke bruken av 

lavutslippsdrivstoff i den maritime sektoren.  

Fra 1. januar 2015 iverksettes EUs nye svoveldirektiv for skipsfart i Nordsjøen, engelske 

kanal og Østersjøen (SECA-området).  

 

Det nylige vedtatte drivstoffdirektivet, som også omfatter LNG, stiller krav til et aktivt arbeid 

med å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig drivstoff.  

 

LO mener myndighetene må arbeide aktivt spesielt rettet mot den maritime sektoren med å 

tilrettelegge for et nettverk av fyllestasjoner for LNG. Det er en aktiv næringspolitikk, 

miljøpolitikk og industripolitikk å tilrettelegge for bruk av LNG i den maritime sektoren.  

 

Gjennomføringen av den tredje energimarkedspakken i Norge må ta høyde for en slik 

utvikling i bruk av LNG i Norge.  

 

LO mener Regjeringens arbeid med den nye maritime strategien som skal presenteres våren 

2015 og effektene av en mulig gjennomføring av drivstoffdirektivet må vurderes i arbeidet 

med naturgassloven.  
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I likhet med reglene for elmarkedet, kreves det knyttet til gassmarkedet rammer for en 

regulator som reduserer den demokratiske politiske kontrollen.  

 

LO er 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. 

 

LO 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. 

 

LO støtter departements syn og forslag knyttet til at funksjonen som uavhengig 

regulator kan fylles av NVE med de lovkrav og presiseringer som foreslås. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje O. Olsson 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 
 

 

 

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