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Høring - Endringer i energiloven - tredje energimarkedspakke  
 

Høringssuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat  

13. januar d.å. 

 

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

energidepartementet. 

 

LO er opptatt av en effektiv kraftforsyning med høy forsyningssikkerhet. Kraftprisen til 

industrien har stor betydning for konkurranseevnen.  

 

Den tredje energimarkedspakken griper dypt inn i den Norske organiseringen av 

energiforsyningen.  

 

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 mener det er av stor betydning at de fagmiljøer som arbeider i NVE kan supplere 

hverandre og at en annen modell der regulatoren skilles helt ut vil gi kompetansemessige 

utfordringer 

 

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

fylles av NVE med lovkrav og presiseringer som foreslås.  
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LO er støtter at departementet skal være konsesjonsmyndighet og fastsette generelle 

betingelser for handel over utenlandsforbindelsene.   

 

LO registrerer de nye kravene til eierskap og kontroll på sentralnettet, og mener det må 

vurderes en mellomløsning mellom de to alternativene. I begge løsningene vil Statnett 

forvalte driften av anleggene.  

 

LO vil støtte en modell der netteierne til sentralnettet kan velge mellom å eventuelt selge 

nettet eller å fortsette som finansiell eier. LO mener det må legges en føring som tilsier at et 

senere salg må skje til Statnett.  

 

Uavhengig av hvilken modell som velges må myndighetene og selskapene legge til grunn at 

denne overføringen av drift og vedlikehold og mulig eierskap innebærer at det skjer en 

virksomhetsoverdragelse.   

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Tor-Arne Solbakken 
(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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