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Modell for investe ri ngsavtaler - hø ring
Det vises til brev fra Nærings- og handelsdepartementet 7. januar 2008, der utkast til
modell for investeringsavtaler ble sendt på alminnelig høring.
Olje- og energidepartementet har vurdert utkastet og legger til grunn at en bi- eller
multilateral investeringsavtale inngått fra norsk side på basis av det forliggende utkast,
vil innebære at avtalen også vil få anvendelse i forhold til investeringer som er gjort før
avtalens ikrafttredelse. Eventuelle tvister som måtte oppstå i relasjon til slike
investeringer, vil imidlertid bare omfattes av avtalen dersom de gjelder forhold som
oppstår etter avtalens ikrafttredelse.
Olje- og energidepartementet legger videre til grunn at utkastets bestemmelser om
investor/stat tvisteløsning innebærer at avtalepartene ved avtalens ikrafttredelse
samtykker i at en investor fra den annen avtalepart, på visse vilkår kan bringe en tvist
med vedkommende avtalepart til løsning for internasjonal voldgift under ICSIDkonvensjonen. Voldgiftsrettens avgjørelse skal være endelig og bindende for partene i
tvisten; dog slik at en avtalepart kun kan idømmes et erstatningsansvar, og altså ikke
restitusjon eller lignende.
Olje- og energidepartementet

kan slutte seg til de nevnte elementer i utkastet.

Departementet har i lys av ovenstående også vurdert avtalens geografiske virkeområde,
slik det foreslås i utkastet. Det fremgår her at avtalen skal kunne få anvendelse på
(investeringer foretatt på) en avtaleparts territorium, i indre farvann og territorialfarvannet. I kommentaren til utkastet sies det så at det i forbindelse med eventuelle
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fremtidige forhandlinger, og basert på konkrete behov likevel kan være aktuelt å
vurdere det geografiske virkeområdet. Olje- og energidepartementet vil i denne
forbindelse påpeke at investeringer på de sektorer som omfattes av departementets
ansvarsområde , nemlig leting e tt er og produksjon av olje og gass , energiproduksjon,
samt fangst, transport og lagring av C02, meget vel kan tenkes å bli foretatt også på

kontinentalsokkelen og i økonoimisk sone. Dette vil gjelde både i forhold til
investeringer gjort av utenlandske investorer i Norge, og i forhold til investeringer gjort
av norske investorer i utlandet. Slike investeringer vil kunne være av et meget stort
økonomisk omfang - større enn i mange andre sektorer som kan tenkes omfattet av
investeringsavtaler

der Norge er part.

Departementet legger til grunn at den siterte passus fra kommentaren nok vil kunne
innebære at en investeringsavtale inngått på basis av utkastet, etter konkret vurdering
også vil kunne gis anvendelse på investeringer foretatt på kontinentalsokkelen og i
økonomisk sone. Dette kommer likevel etter departementets oppfatning ikke klart nok
til uttrykk i selve utkastet. Av hensyn til Norges offensive interesser i denne
forbindelse, vil Olje- og energidepartementet derfor be om at utkastets artikkel 11]
Scope pkt. 3 gis følgende tilføyelse:
"... territorial sea, [on the continental shelf and/ or in the exclusive economic zone] of a
Party, and...."
Den foreslåtte passusens alternative karakter indikeres ved at den settes i klammeparentes.
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