
IN 1/18 Interpellasjon til kommunestyremøtet 14.02.2018 – Nei til 
norsk tilslutning til EU sin energiunion ACER, fra Erling 
Outzen, SV 

 

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2018  

Representanten Erling Outzen, SV, la fram følgende interpellasjon: 

«Nei til norsk tilslutning til EU sin energiunion ACER. 
 
Norske naturressursar må vere underlagt norsk folkestyre. Norske naturressursar skal skape 
arbeidsplassar i Noreg. Noreg skal vere eit industriland, ikkje berre ein råvare-eksportør. 
Noreg skal vere eit sjølvstendig land, ikkje ein økonomisk koloni.  
Dette må vere grunnholdninga vår.  
No vil regjeringa at EU skal få råderett over den vasskrafta som meir enn noko anna har gjort 
Noreg til ein industrinasjon og som har gitt oss det materielle grunnlaget for velferdsstaten. 
Vasskrafta er meir enn noko anna sjølve arvesølvet vårt.  
Det er å spele hasardspel med norske samfunnsinteresser i notid og framtid om 
stortingsfleirtalet går med på å la EU sitt energibyrå ACER få makt til å overstyre ein norsk 
kraftpolitikk til landets og folkets beste.  
Paragraf 115 i Grunnlova gir Stortinget høve til å overføre myndigheit til internasjonale 
organisasjonar der Noreg er medlem. Men berre med tre firedels fleirtal! Det er å bryte med 
sjølve Grunnlova dersom norsk tilslutning til ACER skjer med berre vanleg fleirtal. Tilslutning 
til ACER er å avstå suverenitet, og den behandlingsmåten regjeringa legg opp til er 
grunnlovsstridig.  
Det moderne industri-Noreg er bygd opp på rikeleg og rimeleg kraft. Ei monaleg større 
kraftutveksling med EU vil føre til import av høgare straumprisar. Dette kan medføre 
industridød i mange lokalsamfunn. Det blir ikkje lenger muleg å prioritere stabil og rimeleg 
kraft til norsk kraftforedlande industri dersom EU sitt energibyrå meiner krafta trengst i EU. 
Dette kan fort skje dersom Noreg blir underlagt utanlandsk styring på dette området.  
Spørsmålet om norsk tilslutning til ACER blir avgjort i Stortinget i midten av mars. Eg ber 
ordføraren og Sunndal kommunestyre bli med på følgande vedtak, som bør oversendast alle 
partigruppene på stortinget snarast råd:  
Sunndal kommunestyre går sterkt imot at Noreg blir underlagt EU sitt energibyrå ACER på 
nokon måte. Kommunestyret krev også at saka blir behandla etter paragraf 115 i Grunnlova 
om suverentitetsavståing.  

 

Svar til Erling Outzen på interpellasjon IN 1/18: 
Nei til norsk tilslutning til EU sin energiunion ACER 
 
Erling Outzen ber ordføreren og kommunestyret bli med på følgende vedtak: Sunndal 
kommunestyre går sterkt imot at Noreg blir underlagt EU sitt energibyrå ACER på nokon 
måte. Kommunestyret krev også at saka blir behandla etter paragraf 115 i Grunnlova om 
suverentitetsavståing. 
 



  

 

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets behandling av Norges tilslutning til EUs energibyrå 
ACER via overvåkningsorganet ESA. Regjeringen ønsker dette, og Stortinget skal etter planen 
behandle saken i mars. Men - regjeringen unngår å si at dette innebærer avståelse av 
nasjonal suverenitet og demokratisk kontroll over viktige deler av kraftpolitikken i Norge. 
Ifølge Grunnlovens paragraf 115 krever slik avståelse av suverenitet tre fjerdedels flertall i 
Stortinget. Ifølge blant andre jussprofessor Eivind Smith, en av våre fremste eksperter på 
området, forsøker regjeringen å slippe unna rett bruk av Grunnloven ved å konstruere en 
umulig løsning slik at Norge likevel skal kunne bli med i ACER med simpelt flertall i Stortinget. 
 
EUs energibyrå har som formål å lage et felles Europeisk nett for gass og strøm der nasjonale 
hensyn ikke skal tas. Norge er ikke med EU, og kan i utgangspunktet ikke være med i EUs 
energibyrå. Dette ønsker regjeringen nå å omgå ved at ESA, EFTAs overvåkingsorgan, skal 
sende byråets vedtak videre i eget navn, men slik at innholdet i vedtakene ikke blir endret. 
Vedtakene skal rettes til en ny avdeling i NVE, kalt Reguleringsstyremakten for energi (RME), 
som skal være uavhengig av politisk styring. Altså en avdeling i et norsk direktorat, underlagt 
et departement, men som skal være uavhengig av politisk styring fra Storting og regjering. 
Likevel hevder regjeringens lovavdeling at dette ikke (!) medfører overføring av myndighet. 
Begrunnelsen er at RMEs vedtak bare vil være rettet mot en statlig styresmakt, og ikke 
direkte mot private, slik som kraftselskaper og vanlige strømkunder. Bare (!) overstyring av 
en statlig styresmakt? I mitt hode er jo dette selve definisjonen på avståelse av nasjonal 
suverenitet og demokratisk kontroll. Selvfølgelig skal dette behandles etter grunnlovens 
paragraf 115. Noe annet vil være uhørt! 
 
I utgangspunktet vil EUs energibyrå bestemme hvilken veg strømmen skal flyte gjennom 
norske kabler til utlandet. Men - vi vet ikke hvordan EU vil overstyre norsk kraftpolitikk i 
framtida om Norge knytter seg til EUs energibyrå. Vannkrafta er selve arvesølvet vårt. En 
fornybar og evigvarende energiressurs som vi har foredlet og må foredle i Norge. For å skape 
nye næringer og trygge arbeidsplasser for framtida. I ei tid da oljealderen går mot slutten, 
verden står overfor et massivt grønt skifte og robotiseringen er over oss, må vi legge til rette 
for ny kraftforedlende industri. For nye næringer som kan skape framtidas jobber ved å 
foredle vann- og vindkrafta vår. Norsk overskudd på fornybar energi må foredles i Norge. Det 
bør, ja det må være vår viktigste nasjonale strategi i energipolitikken. 
 
Mektige krefter i energibransjen ønsker det motsatte. De vil tjene penger på å eksportere 
mest mulig norsk vann- og vind kraft til utlandet. Derfor vil de bygge flest mulig kabler til 
utlandet, blant annet flere private sjøkabler. De vil bygge om kraftsystemet vårt til 
effektkjøring, som betyr at de kan produsere og eksportere mer strøm når prisene er høye i 
utlandet. Dermed må Norge også importere mer kull, gass- og atomkraft andre deler av året. 
Samtidig har vi gjennom EU fått ordningen med opprinnelsesgarantier, slik at utenlandske 
kraftprodusenter nå kan kjøpe rettigheter fra norske vannkraftprodusenter til å selge skitten 
kraft som ren og fornybar energi. Til gjengjeld kan ikke norsk vannkraft markedsføres som 
grønn - den rettigheten er da solgt. Forstå det den som kan. Kraftselskapene tjener store 
penger, men det blir få nye norske arbeidsplasser av dette. 



  

 

 
Hva hjelper det oss om norsk kraft brukes til å skape arbeidsplasser i EU eller Storbritannia? 
Fint lite. Rett nok vil kraftselskapene tjene gode penger, og noen økte skatteinntekter kan 
det bli på Staten, men flere jobber gjennom kraftforedling blir det ikke. Blir det slik, vil noen 
få tjene gode penger på eksport av vannkraft, og Norge forblir en råvareeksportør. For meg 
er dette et svik mot ungdommen og mot framtida. 
  
Derfor støtter jeg Erling Outzens forslag, og anbefaler kommunestyret om å gjøre det 
samme. Norge skal ha råderett over egen fornybar kraft, og krafta skal i størst mulig grad 
foredles i Norge, for å øke verdiskapingen i Norge, og skape norske arbeidsplasser. 

 

VOTERING: 

Forslaget i interpellasjonen fra Erling Outzen ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 

 

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak: 

 
 

Vedtak: 

Sunndal kommunestyre går sterkt imot at Noreg blir underlagt EU sitt energibyrå ACER på 
nokon måte. Kommunestyret krev også at saka blir behandla etter paragraf 115 i Grunnlova 
om suverentitetsavståing. 

 

 

Utskrift til: Partigruppene på Stortinget 

 

 

Rett utskrift 19.02.2018: 

 

Brit Helene Resell 

utvalgssekretær 

 

 


