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Høring - Kommisjonens forslag til revisjon av energiskattedirektivet 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 7. september 2021. Vi 
vil gjerne benytte anledningen til å gi våre innspill. 
 
LO støtter et ambisiøst europeisk samarbeid for å sikre at de globale klimamålene i Parisavtalen kan nås. 
Norge må overholde sine forpliktelser om utslippskutt og være med på å utforme og iverksette den 
politikken som kreves. Norge har meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen og inngått en 
Klimaavtale med EU om samarbeid for utslippskutt på alle områder. LO jobber både nasjonalt og 
internasjonalt for en rettferdig omstilling til en klimavennlig framtid og er en aktiv pådriver i klimaarbeidet i 
nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse. 
 
EUs omfattende klimapakke «Fit for 55» inneholder nødvendige grep for en europeisk omstilling til en 
fornybar og sirkulær fremtid. En viktig del av løsningen er å innrette skattesystemet på en slik måte at det 
bidrar til å lede oss mot et klima- og miljøvennlig samfunn, samtidig med at fordelingshensyn ivaretas.  
 
LO vil understreke at Norge gjennom EØS ikke er forpliktet til å implementere EUs skatte- og avgiftsregler. 
EU er vår viktigste handelspartner og et europeisk samarbeid om skatt og miljøavgifter gjør det enklere for 
Norge å vedta endringer i vårt nasjonale skattesystem i en grønn retning, uten at dette medfører økt 
karbonlekkasje.  
 
Selv om det er i Norges interesse å harmonisere energiavgifter generelt, er et viktig poeng at de europeiske 
landenes ulike forutsetninger for satsning på grønne næringer krever ulike skattemessige innretninger for å 
frembringe de mest effektive løsningene. LO mener at Norges selvråderett over skattesystemet skal ivaretas. 
Norge bør kun innlemme EUs skatteregler i vårt nasjonale skattesystem i den grad det er i overenstemmelse 
med vår samfunnsmodell og interesser, herunder våre klima- og miljømål. Stortinget er den riktige arenaen 
for å foreta vurderinger om hvilke skatteendringer Norge bør foreta, gitt våre nasjonale forutsetninger.  
 
LO mener regjeringen må benytte seg av at det i oppdatert direktiv og statsstøttereglement åpnes for flere 
muligheter for statsstøtte innenfor områder hvor Norge har naturgitte og teknologiske fortrinn slik som i 
vannkraft, aluminiumsproduksjon, havvind, gass eller karbonfangst og lagring. På disse områdene er det 
behov for offentlige investeringer og satsninger. 
 
LO mener det er viktig at departementet grundig utreder alle potensielle konsekvenser for Norge av 
Kommisjonens forslag til endringer i direktivet i henhold til Utredningsinstruksen. Dette inkluderer å 
redegjøre for direkte og indirekte konsekvenser - både utfordringer og muligheter - for industri og 
næringsliv, sysselsetting og samfunnsøkonomien som helhet. I tillegg vil vi nevne følgende hensyn spesielt:  

· Markedsadgang og avgifter som berører naturgass 
· Videreføring av CO2-kompensasjonsordningen for kraftkrevende industri  
· Konsekvenser for lufttransport, sjøtransport og fiske 
· Hvordan konkrete forslag til minimumssatser virker inn på norsk økonomi 

 



 2

LO er opptatt av at EUs overnasjonale styringsmekanismer tillater et romslig handlingsrom Norge må 
benytte seg av. Imidlertid er evnen til å vurdere og benytte seg av handlingsrommet for nasjonal tilpasning 
til EUs klimapolitikk redusert av regjeringens manglende prioritering av norsk EU-kompetanse.  
 
Høringsprosessen illustrerer poenget godt. Når LO og andre instanser bes komme med innspill på 
Kommisjonens revidering av et komplekst EU-direktiv, bør departementet sørge for at det i forkant foreligger 
et faglig grunnlag å vurdere dette ut fra. Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen den 14. juli 2021, og 
sendes på høring av regjeringen 7. september uten at departementet har utarbeidet et følgenotat. En svært 
kort høringsfrist hjelper ikke høringsinstansene i å komme med innspill. Prosessen er dermed dårlig egnet for 
medvirkning og reduserer viktig samfunnsdebatt. LO stiller også spørsmål ved hvorvidt og på hvilken måte 
Norge har medvirket inn i de tidligere faser av prosessen i EU. 
 
EUs grønne giv og klimapakken «Fit for 55» innebærer en av de mest omfattende endringene av EUs 
virkemåte på lang tid - og endringene iverksettes raskt. Raske og omfattende endringer øker risiko for 
uforutsigbare og utilsiktede konsekvenser. For å sikre demokratiske prosesser trengs det en rask og kraftig 
satsning på kompetanse og koordinering nasjonalt. Det må sikres at forvaltningen har de nødvendige 
ressursene til tidlig medvirkning i prosessene slik at vi øker vår påvirkningskraft på EUs utvikling. EUs politikk 
må vurderes opp mot Norges næringsgrunnlag og hvordan vi best organiserer og utnytter naturgitte fortrinn 
for grønne næringer. Implementering av EU-regelverk må gjøres på en slik måte at det ikke bryter med eller 
svekker den norske modellen. 
 
Med vennlig hilsen 
LO Norge 
 
 
(sign.) 
 
Roger Bjørnstad 
 (sign.) 
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