
 
 

 

 
 
Til: Utenriks- og forsvarskomiteen 
v/leder Anniken Huitfeldt 

 

Oslo, 22. april 2021 

 

Brev angående møte om EØS-prosesser relatert til energi  

 

Samfunnsbedriftene Energi og Energi Norge vil takke for et meget godt møte med Stortingets 

utenriks- og forsvarskomité 7. april 2021.  

Vi takker for anledningen til å løfte vesentlige problemstillinger knyttet til EØS-prosessene for 

energisaker. Vi satte pris på spørsmål og tilbakemeldinger som vi tar med oss i videre arbeid og 

tillater oss i den anledning å kort oppsummere tematikken som ble tatt opp i møtet. 

Oppsummert er det tre utfordringer knyttet til EU/EØS-prosessene vi ber Stortinget vurdere: 

1. Det første er tid. Det tar for lang tid å innlemme og gjennomføre EØS-regelverk i Norge. 

Tredje energimarkedspakke er et eksempel på dette; her tok det ti år fra pakken ble vedtatt i 

EU til den ble gjennomført i norsk rett. Når det gjelder Ren energi-pakken og relatert 

regelverk under oppdatering har vi ikke tid til å vente ti år, siden dette lovverket er 

avgjørende for å redusere klimagassutslipp innen 2030. Det er derfor behov for en rask 

avklaring av vedtatt EU-regelverk i EØS-avtalen. Vi etterspør sentralt koordinerte og 

standardiserte prosesser i arbeidet som kommer med EUs "Fit-for-55-pakke" og annen viktig 

regelverksutforming. 

 

2. Den andre utfordringen er åpenhet. For å fremme norske interesser er det vesentlig med 

samhandling mellom myndigheter og næringsliv i forkant av EU-vedtak. Vi ber om innføring 

av konstruktive medvirkningsprosesser med tidlig og jevnlig kontakt, både formell og 

uformell, i form av dialogmøter for å informere hverandre. Dette kan skje på 

departementsnivå eller tverrdepartementalt nivå i forbindelse med særskilte temaer. 

Eksempel på en prosess vi mener kunne forbedres er utkastet til EU-regelverk for bærekraftig 

finans høsten 2020, også kalt taksonomi, der det ble foreslått egne vilkår for vannkraft, som 

var uheldige. Dette kunne vært fanget opp raskere med mer informasjon om de prosessene 

som foregikk i EUs institusjoner på et tidligere tidspunkt. Departementene har ulik praksis og 

hyppighet for involvering og innspill gjennom sine EØS-kontaktfora for næringsliv og 

interessenter. Vi etterspør derfor et system for mer enhetlige prosesser på tvers av 

departementene, med noen minstekrav til frekvens for slike dialogmøter. Et godt eksempel 

på en slik medvirkningsprosess er den nyopprettede referansegruppen for bærekraftig 

finans, som er under oppbygging i Finansdepartementet. Målet for denne gruppen er å legge 

til rette for tettere dialog og informasjonsutveksling mellom myndigheter, næringsliv, 

akademia og andre berørte parter i EØS-saker relatert til bærekraftig finans. 

Referansegruppen skal være et forum for informasjonsutveksling om aktuelle 

regelverksprosesser, identifisering av forhold av særlig betydning for norske interesser, og 

nyttiggjøring av kunnskap og innsikt. Dette er i tråd med våre ønsker på energifeltet. 



 
 

 

 

3. Det tredje utfordringen som må løses er involvering. Dialog og tidlig involvering gjør norske 

myndigheter og næringsliv sterkere sammen. Begge har relevante påvirkningskanaler i 

Brussel, men sjansen for gjennomslag for norske synspunkter øker hvis samme budskap 

fremmes både av myndighetene og norsk næringsliv i ulike europeiske fora. Dette forutsetter 

en gjensidig åpenhet og formelle prosesser med milepæler og gode høringsnotater der den 

norske konteksten kan belyses. Vi ønsker at departementene trekker fram eksempler på 

beste praksis fra tidligere prosesser der Norge har fått gjennomslag, og bruke disse som mal. 

På den måten kan myndighetene og organisasjonene spille hverandre gode i det europeiske 

påvirkningsarbeidet. 

Det er ingen tvil om det er behov for åpenhet i EØS-prosessen slik at vi får gode løsninger for Norge. 

Her kan også kraftnæringen bidra med sin kompetanse og sitt nettverk i Brussel, for å belyse EØS-

saker med fakta. På den måten kan vi få faktabaserte debatter om de energipolitiske sakene som 

kommer opp. 

EU- og EØS-saker er betente i Norge, og det er krevende å flagge synspunkter tidlig, særlig dersom 

norske myndigheters tilnærming ikke er kjent. Kraftbransjen ønsker imidlertid bedre prosesser slik at 

det også kan være enklere å løfte og støtte viktig regelverksutvikling i det offentlig rom på et tidlig 

tidspunkt.  På den måten kan vi være en støttespiller for Stortinget og myndighetsorganer, med vår 

erfaring og kunnskap både fra den norske og den europeiske energibransjen. 

Med vennlig hilsen,                                                                                                                                 

Energi Norge        Samfunnsbedriftene 

Toini Løvseth,     Cecilie Bjelland, 

Direktør        Direktør Energi 
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