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Høring - Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 av 17. april 2013 

om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur 
 

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

 

LO mener norsk posisjon bør være at denne forordningen ikke er EØS relevant. 

 

LO påpekte i høringssvaret om forslaget til forordning våren 2012 at departementet burde 

utarbeidet et høringsdokument på saken der virkningene av forordningen for Norge 

gjennomgås. LO mener de økonomiske og de energipolitiske konsekvensene bør utredes.  

 

LO er opptatt av at Norge bør ha en fleksibel og robust kraftforsyning. Varierende 

nedbørsmengder innebærer at Norge i tørrår vil være avhengig av import. I våtårene vil 

kraftproduksjonen overstige det norske forbruket.  

 

Utenlandskablene er nødvendige for å balansere over- og underkapasitet i 

produksjonsanleggene. Utenlandskablene har først og fremst til oppgave å sikre 

forsyningssikkerhet og en god samfunnsøkonomisk utnyttelse av våre vannkraftressurser. LO 

legger til grunn at en moderat og tilpasset utbygging av utenlandsforbindelser kan styrke 

konkurransefortrinnet som norske kraftbrukere har.  

 

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.  

 

LO registrerer at EU har tilslutning til Nordens energilagringskapasitet som et av målene på 

listen over tematiske mål. LO mener konsekvensen av å slutte seg til en slik målsetning må 

utredes grundig. Norge har nær 70 % av vannmagasinkapasiteten i Norden. De er en 

fundamental del av den norske kraftproduksjonen og skal sikre forsyningssikkerheten i Norge. 

Det er derfor viktig at hensynet til samfunnsberedskap vektlegges ved etablering av ny 

nettinfrastruktur både innenlands og mellom land.  
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Det må være en forutsetning at Norges råderett over beslutninger om energiinfrastrukturen 

ikke berøres og at kravene til utredning og høringsrunder ikke svekkes. LO forutsetter at 

forordningen ikke åpner for privat eierskap til nett i Norge.  

 

LO legger til grunn at all nettinfrastruktur mot utlandet skal være offentlig finansiert, eid og 

kontrollert når det gjelder den norske andelen.  

 

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. 

 

 

 

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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