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LOs innspill til Stortingsmelding om energipolitikken 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) ser frem til en ny stortingsmelding om energipolitikken. 

Behovet for en stabil og sikker energiforsyning øker med den teknologiske utviklingen. LO 

viser til energiutvalgets (NOU 2012:9) brede enighet om hovedlinjene i energipolitikken og 

forutsetter at den følges opp i denne meldingen. Hovedoppgaven er å sørge for at hele landet 

får nytte av Norges særstilling som energinasjon, der de norske fortrinnene kan utnyttes til 

velferd og verdiskaping.  

 

LO mener det er viktig å satse på opprusting og en skånsom videreutvikling av våre 

vannkraftressurser. Sammen med energieffektivisering er det et viktig tiltak for å redusere 

sårbarheten i det norske kraftsystemet og sikre stabile priser. LO mener energimeldingen må 

gjennomgå reglene for reguleringen av de store vannmagasinene. I et stadig mer åpent 

energimarked er det viktig at magasinkapasiteten reguleres slik at vi sikrer et robust system 

også i framtida.  Det er spesielt viktig å sikre at flerårsmagasinene ikke tappes uforsvarlig ned 

for eksport, da de er vesentlige for den norske forsyningssikkerheten. 

 

Norge må ha tilstrekkelig utenlandskapasitet til å sikre forsyningssikkerheten og jevne ut 

svingningene i kraftproduksjonen i Norge. Statnett har søkt om en kraftig kapasitetsøkning. 

En slik økning vil påvirke prisnivået i Norge. LO legger til grunn at stortingsmeldingen vil gi 

en grundig vurdering av ulike forhold knyttet til økt elektrisitetsutveksling med andre land. 

EUs avgjørelse i saken mellom Svenska Kraftnät og Dansk Energi (april 2011) viser at selv 

med kraftmangel i Norge vil det være i strid med konkurransereglene å redusere 

utenlandshandelen.   
 

LO mener strømnettet er et av våre viktigste infrastrukturnett og må være underlagt offentlig 

eie og regulering. Energiutvalget uttrykte en bred enighet om at offentlig regulering og 

eierskap til vannkraft og infrastruktur fortsatt skal være sentrale virkemidler for å oppnå våre 

energipolitiske mål.  

 

Energiforsyningen skal legge til rette for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i hele 

landet. LO mener myndigheten må sørge for utbygging av kraft og linjer slik at prisnivået 

utjevnes i hele landet. Tilgang til kraft til konkurransedyktige priser er grunnlaget for den 
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kraftintensive industrien. Nær en tredjedel av den norske kraftproduksjonen blir videreforedlet 

av kraftintensiv industri. LO mener det er behov for en gjennomgang av de nettrelaterte 

kostnadene. Tilknytning til nettet er en vesentlig del av kraftkostnaden for industrien.  

 

LO mener myndighetene må utrede om det kan utvikles modeller som knytter opp den 

kraftintensive industrien på sentralnetts nivå. I følge Statnetts analyse av fellestariff i 

regionalnett og sentralnett fra 2010 var enhetskostnaden fra 60-100 % høyere for de 

bedriftene som var tilknyttet regionalnettet enn for de som var knyttet til sentralnettet.  

 

LO understreker at utslippsfrie energiløsninger må vurderes på nye installasjoner til havs. Det 

må legges til grunn at kraftproduksjonskapasiteten i det aktuelle området er tilstrekkelig, der 

elektrifisering vurderes. LO mener det må sikres tilstrekkelig kapasitet til den landbaserte 

industriutviklingen, der det er relevant. Anleggsbidrag fra petroleumsnæringen til nødvendig 

nettutbygging vil medføre at de reelle kostnadene ved elektrifiseringen framkommer både for 

utbyggerne og myndighetene.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Olav H. Lie 
 (sign.) 

 

 

 

Saksbehandler: Olav H. Lie 

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