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Høring - Forslag til ny forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring mottatt av Olje- og energidepartementet.  

 

LO vil først påpeke det vi har tatt opp i flere høringer. LO mener høringer av direktiver og forordninger 

som potensielt skal inkluderes i det norske regelverket burde vært behandlet i departementet.  

 

Departementets foreløpige vurderinger av regelverkets betydning og konsekvenser for Norge, i tillegg 

til en norsk versjon av det regelverket som skal høres, burde vært standarden.  

 

LO mener disse høringene burde omfatte en konsekvensutredning for Norge.  

 

LO mener denne typen høringer der regelverket presenteres på engelsk ikke legger til rette for en 

demokratisk deltakelse i den politiske prosessen.  

 

I behandlingen av regelverket i en så omfattende og viktig avtale for Norge som EØS-avtalen, mener LO 

denne formen på høringene begrenser muligheten til å delta i den politiske prosessen.  

 

Siden gjeldende forordning ble vedtatt i EU frem til denne versjonen er energisituasjonen endret. 

 

Utpeking og utlysning av områder for havvind, karbonlagring og perspektivene for norsk 

hydrogenproduksjon er områder som er relevante knyttet til endringene i forordningen.  

 

Omfanget av en utbygging av havvind i Sørlige Nordsjøen vil henge sammen med tilknyttning til 

kontinentet og Storbritannia. I karbonlagringsprosjektet på norsk sokkel er europeiske kunder til 

lageret viktige for prosjektet.  

 

Foredling av naturgassen til hydrogen med fangst og lagring av karbon i Norge eller i mottakslandene 

kan fjerne utslippene fra norsk gassproduksjon også i forbruksfasen.  
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LO mener forordningens EØS-relevans må vurderes relatert til virkningen det vil ha for Norge generelt 

og spesielt på utviklingen av den norske verdiskapningen på disse nye områdene. 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Are Tomasgard  
(sign.) 

 

 

Kenneth Sandmo 

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


