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I. INNLEDNING 

Energi er en helt grunnleggende ressurs som er nødvendig for all produksjon. 

~(:i: :~:::~:~:~~~1~~~j~1~~~~~:::~::i~t~1~~~~~t~~~:::~~:::~~~~~j:~:::::~~~mii~~~~~~~~~~jj]::i1~1~~:~~1~i~~ii~ii1::tj1j~~):11~~~1~::i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~ji~!1~~::!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!j~~~~~~~~~~r:ij~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~:~:=:=:=::::::;:::::::::::==========·=·=·:· · ·=· · ······ · · · · · 

iilllillliiilii1iii!Jiif /~jJJrl)/Jl'i'l!llJJ.~j~\!lilllf ll~~ll!~t,i:;f11!i\l\fl\lrnilnl*J;wa 
Den industrielle utviklingen har økt energiforbruket og dermed avhengigheten av energi. 

Det årlig energiforbruket er mer enn tidoblet sammenlignet med situasjonen ved 

århundreskifte. Den sterkeste økningen skjedde fra begynnelsen av 1960-årene til slutten 

av 1970-årene. Det totale energiforbruket på verdensbasis tilsvarer ca. 7 milliarder tonn 

olje. Av dette tilføres ca. 50% i form av olje, 30% i form av kull og resten stort sett i 

form av gass. Vannkraft utgjør bare ca. 2 % av verdens energiforbruk, men andelen er 

stigende. På grunn av avtagende kullressurser, av miljøhensyn og av mer praktiske 

grunner er kullets rolle som energikilde i ferd med å avta, særlig i den industrialiserte del 

av verden. 

Industriell og økonomisk utvikling, livsstil, livstandard og økt transportvolum har økt 

energiforbruket. Samtidig avtar reservene av tradisjonelle energikilder. Energiforbruket 

pr. innbygger i Vest-Europa er mer enn to ganger høyere enn gjennomsnittet for verden 

sett under ett. Vest-Europa er også totalt avhengig av en vesentlig energiimport. Vest

Europa, ikke minst EF, trenger nye energiressurser og energikilder. På lang sikt prøver 

man å utvikle fornybare energikilder. I mellomtiden har man behov for adgang til 

tradisjonelle energiressurser, og dette er en situasjon som sannsynligvis vil vedvare over 

tid. 
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Når det gjelder energi er Norges situasjon annerledes enn resten av Vest-Europa. Landet 

har rikelige olje og gass ressurser i Nordsjøen, stor eektrisitetsproduksjon basert på 

vannkraft, og er gjennom dette totalt sett selvforsynt med energi. Norge har heller ikke 

kjernekraftanlegg. Verdien av produksjon av elektriskkraft og oljevirksomhet (råolje, 

naturgass, rørtransport og oljeboring) står ior' ca: 15"% (17%' i 19'89) av 
bruttonasjonalprodukt (BNP). Norge eksporterer energioverskuddet i form av olje, gass 

og elektrisitet. Verdien av den total energieksporten er ca.45% av den totale eksporten. 

Ca. 80% av oljeeksporten, og hele gasseksporten (nesten hele produksjon) går til EF

området. Danmark og Sverige er i dag markedene for norsk eksport av elektisitet. 

Tyskland, Nederland og Belgia har også vist interesse for å importere norsk el-kraft. 

EF har sett seg som mål å etablere et indre markedet for energi. Dette må sees i 

sammenheng med arbeidet for å skape et indre marked for varer, tjenester, kapital og 

arbeidskraft innen 31.12.1992. Ettersom Norge er det nærmeste energieksporterende land 

av betydning vil denne utviklingen få betydning for norske interesser. EØS-avtalen har 

som formål å knytte Norge til det indre marked, og et eventuelt medlemskap vil forsterke 

integrasjonen mellom Norge og EF. 

Når vi ser på energipolitikk i Norge og EF, tar vi utgangspunkt i energikildene (primær 

og sekundær energibærere). Det er dels fordi at energi ikke er en handelsvare i seg selv, 

men selges i forskjellige former som f.eks. oljeprodukter, gass og elektrisitet. Dessuten er 

det politikken og prosessen som ligger til grunn for produksjon, distribusjon og omsetning 

av kildene som interesserer oss. De energikildene vi ser nærmere er olje, gass og 

vannkraft siden disse utgjør en vesentlig del av aktiviteten sett fra norsk side. I forhold til 

produksjon behandles hydrokarboner (olje og gass) under ett. Når det gjelder 

distribusjonsfasen, grupperes gass sammen med elektrisitet. Det er fordi at begge disse 

energikildene er avhengig av et nettsystem for distribusjon. Gass distribueres via 

rørledninger, mens elektrisitet transporteres via høyspentnett. 

Hovedproblemstillingen her er norsk energipolitikk i lys av det pågående arbeidet med å 

etablere et felles indre energimarket i EF-området. Vi skal også foreta en kort 
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gjennomgang av noen tilstøtende områder som indirekte kan påvirke norsk energipolitikk. 

Il. NORSK ENERGIPOLITIKK 

II.1 NORGES ENERGIFORSYNING 

Norge er gunstig stilt når det gjelder adgang til energiressurser og dermed 

energiproduksjon. Vannkraft, olje og gass er de viktigste energikildene og tilsammen 

utgjør de 90 % av den samlede energiproduksjonen. Olje står for 68 % , mens 

gassproduksjonen utgjør 19 % . En stor andel av olje- og gassproduksjon går til eksport. 

Hele 87% av oljeproduksjonen, samt 92% av gassproduksjonen eksporteres. Av energien 

som konsumeres innenlands står olje og gass for ca 60 % . Resten av den energi som 

konsumeres innenlands er vannkraft basert. Til tross for at vannkraft bare står for 8 % av 

den totale energiproduksjonen, er den viktig for det innenlandske forbruket. 

Vannkraftbasert elektrisitet er også en eksportvare, og elektrisitetoverskuddet som er 

varierende fra år til år eksporteres til Sverige og Danmark. 

Norge importerer en ubetydelig mengde energi som tilsvarer 4 % av den totale norske 

produksjonen. Ca. 2/3 av importen er i form av kull, koks og petroleumsprodukter/ i 

form av bearbeidede oljeprodukter. Dette er i produkter som bensin, mellom destillater, 

tungolje, flytende gass og parafin. 
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Tabell.11.1. Energiproduksjon. Eksport, konsum og andel(%) mht. kilder (1991) 

Energi- råolje naturgass vannkraft andre 
produksjon 

Energi- ·100 68 19 8 5 
produksjon 

eksport 83 87 92 -

netto 17 13 8 100 
innenlands 
tilgang 

Kilde: NOS, Energistatistikk 1991, s. 31, tab. 4 

I perioden 1981-1990 har produksjonen av energibærere fordoblet seg. Dette er i all 

hovedsak resultat av produksjonsøkningen av olje og gass. Dette har gitt seg utslag i økt 

eksport. Til tross for at det innenlandske konsum har økt med 10 % , har eksporten økt 

med mer enn 100%. 

II.2 POLITIKK VEDRØRENDE VANNKRAFT, OI.JE- OG GASPRODUKSJON I 

NORGE 

II.2.1 VANNKRAFT BASERT EL-PRODUKSJON 

I Norge utgjør vannkraft nesten 100% av elektrisitetproduksjonen. I tråd med målet 

definert i St. meld. nr. 53 (1986-87) ble den totale el-produksjonen økt fra 97 TWh i 

1986 til 121 TWh i 1990: Til tross for at en stadig økende andel har gått til eksport (13 % 

i 1989), blir fortsatt omlag 90% av el-produksjonen konsumert innenlands. Det betraktes 

som mulig å øke produksjonen av elektrisitet som et resultat av forbedring av 

effektiviteten i de eldre vannkraftverkene. 
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Tabell. 11.2 El-produksjon. Konsum, eksport, og tilfeldig kraft (TWh) 

El-produksjon El-konsum El-eksport Tilfeldig kraft 
(innenlandsk) 

1981 93,'4 75,5 . ·1,2 2,6 

1985 103,3 87,1 4,6 4,8 

1989 119,2 89,6 15,2 5,6 

1990 121,9 91 16,2 6,7 

Kilde: NOS C34, SSB 

Det er omfattende offentlige reguleringer knyttet til elektrisitetssektoren. El-sektoren 

reguleres bl.a. etter industrikonsesjonsloven av 14/12 1917 (samt en endringslov av 24/6 

1931) og energiloven av 29/6 1990. På produksjonsiden er erverv av vannfall og 

utbygging av kraftforsynning konsesjonsbelagt (lov av 14/12 1917 og 29/6 1990). Det 

kreves konsesjon for utbygging og operasjon av kraftverk, overførings- og distribusjons

nett. Det kreves også konsesjon for all handel med elektrisitet, men ikke for el

produksjon til eget bruk. Kravet om konsesjon gjelder også for import og eksport av 

kraft. Lov av 14/12 1917 inneholder et unntak for norske statsborgere for erverv av 

vannfall når ervervet skjer ved arv og ekteskap. Her er det en rekke lettelser for norske 

statsborgere. Av hensyn til nasjonale interesser pålegger loven av 24/6 1931 det offentlige 

styring av eksport og import av elektrisk energi. Lov av 29/6 1990 gir staten rett til 

import og eksport uten konsesjon. Andre må ha konsesjon. Konsesjon for import eller 

eksport av over 5 000 kW kan bare gis i spesielle tilfeller. Dette betyr at det i praksis er 

et statlig handelsmonopol for grenseoverskridende handel med elektrisk. kraft. 

Lovverket åpner for muligheten til åta nasjonale hensyn ved konsesjonstildeling. Det 

betyr at norske myndigheter kan avslå konsesjonssøknaden fra et utenlandsk selskap for å 

opprettholde norsk kontroll, eller konsesjon kan gis på vilkår som verner norske 

interesser. 

Energisektoren ble omorganisert i 1991. Energiloven som ble vedtatt i 1990 og trådde i 

kraft i 1991 introduserte et mer liberalt energimarket. Staten får fortsatt særbehandling 
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med hensyn til at den ikke trenger konsesjon. Det er ellers ingen bestemmelser som 

diskriminerer utenlandske aktører. Hovedprinsippet er at konsumentene kan kjøpe 

elektrisitet fra en hvilken som helst innenlandsk kraftprodusent. Selskaper som eier 

overføringsnettet har plikt til å overføre elektrisiteten fra selger til kjøper mot betaling. 

Prisen for overføring skal gjenspeile reelle kostnader ved tjenesten. Loven sikrer, mao., 

"tredjeparts adgang" til overføringsnettet. Dette betyr at forbrukerne i prinsippet kan 

kjøpe el-kraft der den er billigst. 

Loven skiller mellom overføring, som blir betraktet som et naturlig monopol, og 

produksjon og kraftomsetning som er basert på konkurranse. I Norge var hovedregelen å 

inngå avtaler mellom større produsenter, regionale energiverk og distribusjonsselskaper. 

Likeså har det vært en mulighet til å overføre elektrisitet via det sentrale nettet (Statsnett) 

mot betaling. Den nye energi loven representerer en betydelig endring i forhold til 

tidligere praksis. Loven åpner for mulighet til å kjøpe elektrisitet der den er billigst for 

konsumentene helt ned til husholdningsnivå. På lang sikt kan den nye ordningen føre til 

jevnere el-priser i landet. 

Den organisatoriske oppbygging av kraftforsyningen i Norge er variert i forhold til 

produksjon, overføring og fordeling. De viktigste aktørene på tilbudsiden er Statskraft 

(produsent), Statsnett (netteier) og fylker, kommuner og sammenslutninger av kommuner 

som driver med kraftforsyning (produksjon, hovedfordeling, fordeling og kraftomsetning). 

Statskraft alene dekker ca. en tredje del av det totale el-forbruket innenlands. 1.1.1992 

ble Statskraft delt i to statsforetak, Statskraft og Statsnett. Statskraft fikk ansvar for 

produksjon og Statsnett fikk ansvaret for drift av nettverket. Statsnett eier 80 % av landets 

hovednett. Dessuten har Statsnett enerett (lisens) på kraftutveksling med utlandet. 

Distribusjonsselskapene er i stor grad kommunalt eide selskaper (av en eller flere 

kommuner). Lokale energiselskaper driver oftest bare med distribusjon (eier nettverket og 

omsetter elektrisitet). Noen energiselskaper eier produksjonsanlegg og driver 

kraftomsetning og distribusjon (vertikalt integrert). Etter Energiloven må energiverkene 

skille de konkurranseutsatte virksomhetene (kraftomsetning) og monopolfunksjoner 

(nettvirksomheten) i egne regnskaper. 



7 

I flere fylker har mindre energiverk med varierende andel egenproduksjon stor betydning 

for el-forsyningen. En rekke steder ble det etablert større kraftverk som dekker sin egen 

krafttilgang ved egenproduksjon og selger kraften til distribusjonsverkene i området. 

Videre har flere e-verk opprettet et produksjonssamarbeid. "Samkjøringen" omsetter kraft 

mellom medlemsverkene. I dette markedet bestemmes prisen løpende av tilbud og 

etterspørsel. En del kraftintensiv industri har hatt sine egne kraftverk som har sørget for 

billig energi til industrien. 

Av det totale innenlandske el-konsumet går ca.50% til industrien, hovedsaklig til 

kraftintensiv industri. Husholdninger og jordbruk er den andre store konsumentgruppen. 

Tabell. 11.3 El-konsum etter forbrukergrupper (TWh) 

El-konsum Kraftintensiv Husholdninger og Treforedling 
industri jordbruk industri 

1981 75,5 27 25,1 3,3 

1985 87,1 30 30 4 

1989 89,6 29,6 30,4 4,6 

1990 91 29,6 30,9 4,8 

Kilde: NOS C34, SSB 

Kraftprisene varierer også mellom fylker og innen fylker, mellom forskjellige 

forbrukergrupper, og etter om det er fast- eller tilfeldig kraft. Prisforskjellene skyldes 

primært forskjeller i produksjonskostnadene mellom de enkelte kraftverk. I tillegg 

påvirker transportkostnader prisen. Prisen for fastkraft i Norge er hovedsaklig bestemt av 

langsiktige kontrakter. Kraftverkene får vanligvis høyere pris på fastkraft, men gjennom 

langsiktige kontrakter har myndighetene også valgt å skaffe billig kraft til kraftkrevende 

industri. Prisen på tilfeldig kraft (hovedsaklig eksport) fastsettes i forhold til 

overproduksjonen av kraft. Prisen bør balansere tilbud og etterspørsel på kort sikt. Jo 

større er overproduksjon, jo lavere blir kraftprisen. 
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Tabell 11.4 El-priser etter konsumentgrupper øre/kWh 

Kraftintensiv Treforedling Husholdninger Tilfeldig kraft 
industri og jordbruk 

1981 5,8 9,0 ·11,3 12,4 

1985 8,6 12,5 27,8 16,1 

1989 11,5 13,5 37,0 9,2 

1990 11,0 14,2 38,9 8,9 

Kilde: NOS C34, SSB 

Eksport og import av kraft organiseres gjennom NORDEL-samarbeidet, et ledd i det 

nordiske produksjonssamarbeidet som bl.a. organiserer kraftutvekslingen på kort sikt. Det 

er et "tak" for faste eksport kontrakter på 4 TWh. På 80-tallet har Norge eksportert 

gjennomsnittlig 5,5 TWh/år (ca 5% av totalproduksjonen). I 1983, 1989 og 1990 hadde 

Norge en ekstraordinær eksport på 13,4, 14,9 og 16,2 TWh. I 1986 var det et 

importoverskudd på 2 TWh. Variasjonene skyldes bl.a. værforhold og noe overkapasitet i 

kraftsystemet. 

Tabell 11.5 Norsk el-eksport og priser (1990) 

el-eksport (TWh) el-pris (øre/kWh) 

Total 16,2 6,1 

Sverige 12,2 5,1 

Danmark 4 9,3 

Finland 0,1 6,5 

Kilde: NOS C34, SSB 

Norges el-eksport går til Sverige, Danmark og Finland. Eksporten til Finland kan 

betegnes som ubetydelig med hensyn til mengde. Overføringskapasiteten til Sverige og 

Danmark er hhv. ca. 12 TWh/år og omlag 4,5 TWh/år. Av 16,2 TWh el-eksport i 1990 

gikk 12,2 TWh til Sverige og 4 TWh til Danmark. Bare 3 % av den totale 



9 

eksportmengden var levert i forhold til kontrakt. Resten av eksporten ble solgt på det 

tilfeldige markedet til spottpris. Prisen på kontraktkraft er doble så høy som for tilfeldig 

kraft (11,5 øre/kWh for kontraktkraft og 5,9 øre/kWh for tilfeldig kraft). I 1990 betalte 

Danmark 9,3 øre/kWh for tilfeldig kraft, mens Sverige betalte 5,1 øre/kWh. 

Eksporten av elektrisitet til Sverige er følsom med hensyn til hvilke eksportpriser det er 

mulig å oppnå. En økning i el-prisen kan føre til betydelig reduksjon i el-eksporten til 

Sverige. Dette fordi Sverige har sin produksjon av elektrisitet basert på olje og 

atomkraftverk. Hvis prisen på importert norsk elektrisitet er høyere enn kostnaden til 

produksjonen ved oljebaserte kraftverk eller kjernekradftverkene vil Sverige foretrekke å 

produsere elektrisitet selv. Statskraft har en spesiell utvekslingsavtale med Danmark som 

utnytter overskuddet i det norsk vannkraftssystemet, og det danske varmekraftssystemets 

mulighet til å produsere energi hele døgnet. Denne avtalen inneholder en tørrårssikring. 

Tyskland, Storbritannia og Nederland kan være potensielle importører av norsk kraft. For 

tiden blir muligheten for forhandlinger med disse landene angående krafteksport vurdert. 

II.2.2 OLJE- OG GASSPRODUKSJON 

I 1991 produserte Norge 93,3 mill. tonn råolje. Oljeproduksjonen har økt vesentlig i de 

senere årene. Av råolje som er produsert i landet eksporteres 90%. Storbritannia er den 

største importøren av norsk olje. De andre nordlige EF-landene som i stor grad 

oimporterer norsk olje er - etter størrelsesorden mht. mengde de importerer - Tyskland, 

Nederland, Frankrike, Danmark og Belgia. Til de sørlige EF-landene eksporterer Norge 

en forholdsvis liten mengde olje, hovedsaklig til Spania og Italia. Utenfor EF importerer 

Sverige, USA, Canada og Finland råolje fra Norge. 78 % av Norges total råoljeeksport 

går til EF-landene og Sverige. Verdien av råoljeeksporten står for ca. 40% av norsk 

eksport. 

I tillegg til råoljeeksport er Norge netto eksportør av petroleumsprodukter, selv om den 

norske foredlingen av råolje bare står for ca. 10% målt mot den totale oljeproduksjonen. 
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Ca. halvparten av den olje som er foredlet i Norge eksporteres. Eksport av 

petroleumsprodukter står for ca 15 % av den totale verdien av norsk eksport. Frankrike, 

Tyskland, Storbritannia og Sverige er de største importører av petroleumsprodukter fra 

Norge. De står for mer enn 50% av importen av denne type produkter fra Norge. Ca. 

70% av eksporten av foredlede petroleumsprodukter går til EF-området. 

Tabell 11.6 Produksjon og eksport av råolje og gass 

råolje prod. gassprod. råolje eksport gasseksport 
1 000 t millionSm3 1 000 t Sm3 

1981 23 450 26 162 20 453 25 197 

1985 38 342 26 699 32 602 25 429 

1988 56 125 29 778 48 104 27 776 

1989 74 528 30 745 65 134 28 674 

1990 81 745 27 642 68 493 25 380 

1991 93 350 27 244 81 770 25 209 
Kilde: NOS C49 SSB 

Det ble produsert 27 244 Sm3 naturgass i 1991. Siden 1989 har naturgassproduksjonen 

gått ned med ca. 11 % . Reduksjonen skyldes naturlig nedgang i produksjonen på Frigg

feltet. Det er kun 7 % av naturgassproduksjonen som konsumeres innenlands. Resten 

eksporteres til Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland og Belgia. Verdien av 

naturgasseksporten utgjør 15 % av tradisjonell norsk eksport. Gass er en relativt 

ubetydelig .energikilde innenlands, -men er en viktig eksportvare for Norge. Det er mye 

som tyder på at naturgass kommer til å ·få økende·betydning på det europeisk markedet. 

Det har vært forhandlinger med Storbritannia, Tyskland og Nederland om økte norske 

gassleveranser i de kommende årene. For å øke gasseksporten er det behov for store 

investeringer (rørledninger, etc.) . En viktig rørledning mellom Norge og Tyskland er 

under bygging. Det kommer til å øke naturgasseksporten betydelig. Norsk 

naturgasseksport til Storbritannia er bl.a. avhengig av beslutningen vedrørende driften av 

kullgruvene i England. Naturgass import til Storbritannia betyr i praksis nedleggelse av 

kullgruver som får merkbare samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
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Markedsføring, foredling og eksport av råolje og petroleumsprodukter styres av 

markedsmekanismer (unntatt visse ordninger angående markedsføring og salg av gass). På 

den andre siden reguleres forvaltningen av petroleum fra kontinentalsokkelen av 

petroleumsloven av 1985. 

Loven fastslår at staten eier petroleumsressursene. Hovedprinsippet er at oljevirksomheten 

skulle komme hele det norske samfunnet til gode. Aktiviteten i Nordsjøen er ment å 

skulle bidra til utviklingen av norsk næringsliv. Dessuten måtte distriktspolitiske 

interesser, samt natur- og miljøvern interesser bli vedtatt. 

I stedet for å engasjere seg direkte i utvinningsvirksomheten, har staten valgt å tildele 

tillatelser til norske og utenlandske selskaper, men for å få tildelt utvinningstillatelse bør 

søkerselskapet være " ... stiftet i overensstemmelse med norsk lovgivning ... og registrert 

i et norsk handelsregister" (§ 8). 

Selskapene som driver utvinningsvirksomhet på sokkelen betaler avgifter og bonus til 

staten. Det dreier seg om en arealavgift (en avgift pr.km2
) og produksjonsavgift. 

Produksjonsavgiften er en avgift på grunnlag av mengden og verdien av produsert 

petroleum, men anvendes ikke for utvinningsplaner godkjent etter 1.1.1986. Videre er det 

kontantbonus (engangsavgift) og produksjonsbonus (en avgift beregnet på grunnlag av 

produksjonens størrelse) (§ 15). Staten kan bestemme om avgiftene skal betales kontant 

eller i form av petroleum. 

Det forhold staten velger å drive utvinningsvirksomheten via norske eller utenlandske 

selskaper hindrer ikke statens kontroll over leteborings- og utvinningsvirksomhet. Staten 

kan pålegge rettighetshaverne en nærmere bestemt arbeidsforpliktelse på området omfattet 

av tillatelsen (§ 10). En operatør som er utpekt av staten er ansvarlig for den daglige 

ledelsen av virksomheten. I praksis har staten benyttet muligheten til å utpeke norske 

selskaper til å drive operatørvirksomhet på sokkelen. Staten kan kreve at rettighetshaverne 

inngår avtaler med staten eller andre selskaper som staten bestemmer (§ 9 og § 11). 

Dermed komponerer staten rettighetshavergrupper. Via denne paragrafen har staten sikret 

Statoil, som er et 100% statseid aksjeselskap, 50% eller mer av andelen i de enkelte 
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tillatelser. Staten har også rett til å øke den statlige eierandelen fra det tidspunkt 

utbyggingsplanen for et felt er godkjent (glideskala). Den nedre grensen for statens 

eierandel i utvinningstillattelser er på 50%. Statoil er også rettighetshaver i de fleste 

utvinningstillatelser. Gjennom disse bestemmelser får staten ikke bare mulighet til å 

kontrollere selskapenes virksomhet på den norske sokkel, men også mulighet til å 

overføre kunnskap og kompetanse til norske selskaper via samarbeidsavtaler med 

utenlandske firmaer og gjennom operatørvirksomhet. 

Ved tildeling av tillatelser (§ 8) offentliggjøres utlysningene angående utvinningstillatelser 

(lokalitet, betalingsgebyr, etc.) i Norsk Lysningsblad. Staten beholder likevel retten til å 

tildele utvinningstillatelser uten å offentliggjøre utlysningen eller å velge en 

rettighetshaver utenfor de innkomne søknader. Staten får på denne måten stor fleksibilitet 

til å bestemme rettighetshaveren, og dermed favorisere norske selskaper i samsvar med 

lovens mål om å bidra til den norske oljeindustriens utvikling. 

Selskaper som er interessert i utvinningstillatelser må presentere en utvinningsplan hvor 

de bl.a. gir opplysninger om hvordan de vil samarbeide med norsk leverandørindustri, 

samt opplysninger om planer for videre samarbeid. Staten vurderer søknaden i sin helhet. 

Hensikten er fortsatt å bidra til utviklingen av norsk industri som det er pålagt i lovens § 

3. Loven gir pålegg om at konkurransedyktige norske leverandører får 

leveransekontrakter. 

Loven knytter utvinningsvirksomhet på sokkelen til Norge både ved å kreve at; 

- produsert petroleum ilandføres i Norge(§ 26), og 

- virksomheten drives fra base i Norge hvor rettighetshaverne organiserer seg slik at de 

kan lede virksomheten selvstendig (§ 48). 

§ 48 sikrer at f .eks. fagforeningsvirksomhet kan foregå i samsvar med norsk praksis. 

§26 og § 48 har til hensikt bl.a. å skape arbeidsplasser i Norge og sikre videre 

foredlingen av olje i Norge. 

For å sikre effektiv og sikker drift av forekomster har staten rett til å gripe inn i 

rettighetshavernes virksomhet og produksjonsområder under visse vilkår. 
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Loven sikrer den norske staten betydelig kontroll over hydrokarbonressurser og deres 

forvaltning. Den åpner muligheten for forskjellsbehandling til fordel for norske 

oljeselskaper og selskaper som er leverandører til oljesektoren. For at selskaper kan 

operere i Norge, krever loven former for tilknytting til Norge som f. eks. baser. Annonse 

i det norske lysningsbladet er tilstrekkelig informasjon i prosessen ved tildelingen av 

tillatelser. 

I november 1992 vedtok regjeringen å legge fram et forslag for Stortinget hvor den nedre 

grensen for statens eier andel på 50% og ordningen med glideskala foreslås å bli fjernet. 

Når det gjelder markedsføring og salg av naturgass, koordineres dette av 

gassforhandkingsutvalget. Utvalget består av Statoil og de øvrige oljeselskaper som er 

rettighetshavere til den gass som skal markedsføres. Olje- og energidepartementet har 

observatørstatus i utvalget. Formålet med koordineringen er å unngå nedgang i gasspriser 

som resultat av at flere rettighetshaver ønsker å selge naturgass fra flere felt samtidig. 

Koordineringen fører åpenbart til høyere gasspriser enn hva det ville ha gjort hvis det 

hadde vært fri konkurranse om gassleveransene. 

Norsk lovverk i sin nåværende form diskriminerer utenlandske arbeidstakere, ettersom 

utenlandske arbeidstakere trenger arbeidstillatelse for å kunne jobbe i Norge. 

Diskrimineringen gjelder også i energisektoren. 

11.2.3 INTERNASJONALE AVTALER SOM PÅVIRKER DET NORSKE 

LOVVERKET ANGÅENDE ENERGI 

Det har i det siste vært en tendens til å regulere produksjon, overføring og salg av energi 

på et internasjonalt nivå. I desember 1991 ble "Det europeiske energicharteret" 

undertegnet av OECD-landene, de tidligere sovjetrepublikkene og øst- og 

sentraleuropeiske land. Norge deltok i denne prosessen. EF har hatt den sentrale rollen i 

dette arbeidet. Charteret fastsetter kommersielle regler for alle aktører i alle faser av 

energipolitikken. Regelverket har til hensikt å anvende viktige multilaterale avtaler som 

f.eks. GATT for handel med energibærere. Hovedprinsippene er en markedsorientert 
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prissetting og ikke-diskriminering med hensyn til nasjonalitet. Charteret minner mye om 

hovedprinsippene i Romatraktaten. Charteret aksepterer statenes eiendomsrett, men åpner 

driften av energiproduksjon, transport og salg for internasjonal konkurranse. Det krever 

først og fremst at konsesjonsregler som er diskriminerende må avskaffes. Videre er 

koordinering av energipolitikk viktig. Charteret understreker tredjeparts adgang til 

nettverk (høyspentnett og gassrørledninger). Dette åpner for en mulighet til å utnytte 

andre lands energinett for å transportere energi. 

I disse dager er den bindende "basic agreement" (hovedavtalen) av charteret klar til 
1 

undertegning. Når avtalen er underskrevet er landene folkerettslig forpliktet til å 

gjennomføre ikke-diskrimineringsprinsippet i sine lovverk. 

Den nye norske energiloven som trådde i kraft i 1.1.1991 har paralleller med charterets 

viktigste utgangspunkter angående liberalisering av kraftforsyningen. 

Ill. EFS ARBEID PÅ ENERGIOMRÅDET 

III.1 BAKGRUNN 

To av EFs grunnleggende traktater, Det europeiske kull- og stålfelleskap og Euroatom, 

henspeiler på utnytelsen av energiressurser. Romatraktaten inneholder ingen artikkel som 

direkte går på energisektoren. Ettersom mer enn 45 % av totalt energiforbruk importeres, 

er EF avhengig av utviklingene i verden forøvrig ·når det gjelder energi. V ed oljekrisene i 

1973-1974 og 1979-1980 følte man behov for å samordne energipolitikken på EF-basis. 

Energiprogrammet som ble vedtatt i 1974 hadde til mål å redusere avhengigheten av 

importert olje gjennom energiøkonomisering, diversifisering av energikilder og utbygging 

av beredskapslagre. 

EF har ikke klart å gjennomføre en felles energipolitikk. Medlemsstatene har hatt sin 

nasjonale energipolitikk. Politikken preges av forsyningssikkerheten. Nesten alle EF-land 

har valgt å etablere statlige energiforetak, eller et lovverk som beskytter nasjonale private 
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energiforetak. Dette har ført til at handelen med energi innen EF har blitt beskjeden. I 

forbindelse med etableringen av det indre marked arbeider EF-kommisjonen med også å 

etablere et indre energimarket. Kommisjonen har definert energi som en vare. Dermed 

skal nasjonale ordninger som hindrer frihandel med energi avskaffes i nær fremtid. Dette 

vil sannsynligvis gi seg utslag på handelsmønsteret for handel med energi. 

I Unionstraktaten (Maastricht-avtalen) fikk EF myndighet til å utvikle målstninger på det 

energipolitiske område. Her har EF tatt utgangspunkt i at subsidaritetsprinsippet skal 

legges til grunn ved at EF ikke skal fatte beslutninger på områder hvor medlemsstatene 

kan nå målsetningene ved hjelp av egne beslutninger. 

111.2 EF-LANDENES ENERGIFORSYNING 

I kjølvannet av energiprogrammet fra 1974 har importandelen målt mot totalt forbruk blitt 

redusert fra 65% i 1973 til 49% i 1989. Nedgangen viser paralleller med reduksjonen i 

andelen importert olje, og reduksjonen totalt i forbruket av olje som energikilde. I 

perioden har forbruk av gass og atomenergi økt betydelig. 

Tabell m.1 Energikildenes prosentandel av brutto energiforbruk i EF 

1973 1979 1986 1989 

Fast brensel 22,5 21,35 21,5 20,6 

Olje 62,7 57 47 45,8 

Naturgass 11,3 15,9 17,4 17,9 

Atomenergi 1,9 3,1 12,3 14,2 

NETTO IMPORT: 

Andel av 
totalt 65 57 44,6 48,7 
forbruk(%) 

Oljeandel(%) 62,4 50 32,9 35,7 

Kilde: CEPS Wor IGn Re ort No 6 g p 
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Til tross for at oljens andel som energikilde har gått ned, er olje fortsatt den viktigste 

energikilden. Av medlemslandene er Storbritannia den største oljeprodusenten. Land i 

Midt-østen er de største oljeeksportører til EF. 

Adgang til forskjellige former for energi, organiseringen av energisektoren og statens 

rolle varierer mellom medlemslandene. Valg av energiform og energikilde er i stor grad 

knyttet til geografisk beliggenhet og naturlige vilkår i det enkelte land, mens 

organiseringen og statens rolle er et politisk valg. Statlige monopoler eller forskjellige 

former for statlig styring karakteriserer energisektoren i mange EF-land. 

Oljemarkedet i EF fungerer som en del av verdensmarkedet for olje. De største vertikal

integrerte selskaper (f.eks. Texaco, Shell og BP), andre aktører på markedet, samt de 

europeiske selskaper konkurrerer for å markedsføre sine produkter gjennom flere 

distribusjonsnettverk. Både heleide statsselskaper og delvis offentlig eide selskaper i 

spiller en viktig rolle i oljesektoren i land som Frankrike, Italia, Hellas og Spania. Statens 

rolle på produksjons-, foredlings- og distribusjonsfasen er i hovedsak begrenset til miljø

og kvalitetskontrol, samt skattepolitikk. I medlemsland med oljeressurser kontrollerer 

staten leteaktiviteten og tildeling av konsesjoner. Staten sikrer seg også inntekter fra 

oljeaktiviteten. Det betyr at oljeselskaper, enten de er statseide eller private, konkurrerer 

om utvinnings- og produksjonstillatelser på vilkår fastsatt av den enkelte stat. Det har 

vært restriksjoner på konkurransen på dette området helt til slutten av 1980-årene. Etter at 

offentlige innkjøpsregler begynte å gjelde for energisektoren, ble statens rolle begrenset til 

å være et kontrollorgan for miljø og kvalitet, samt oljeinntekter og skatt. Restriksjoner på 

den frie konkurransen som eksisterer i dag betraktes som forenelig med det indre market. 

EFs viktigste problem med olje er avhengigheten av importert olje, at de viktigste 

oljereservene er i ustabile regioner (Midt-Østen) og at miljøproblemer er knyttet til 

produksjon og foredling. 

Over 17 % av energien i EF produseres fortsatt av kull. Det er hovedsaklig Frankrike, 

Tyskland, Spania og Storbritannia som har en kullindustri. Industrien får statlig støtte i 

form av subsidier, restriksjoner på import og garantert marked. Kullindustrien favoriseres 

helt klart ved salg til elektrisitetsproduksjon. Det er ikke et indre market for kull, men 
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derimot restriksjoner på handel med kull innen EF-området. Energiproduksjon fra kull er 

både kostbar og skadelig for miljøet. Støtten til kullproduksjonen i EF-land begrunnes 

hovedsaklig med regionalpolitikk. 

Både elektrisitet og gass er nettverk-baserte industrier. Dermed er det en tendens til å 

gruppere dem sammen til tross for at organisasjons- og eiendomsformen varierer fra et 

medlemsland til et annet. Gass- og el-selskapene i EF-land kan strukturmessig plasseres i 

tre hovedgrupper; 

- integrerte nasjonale systemer med ett selskap (statseid eller privat som i Storbritannia), 

- mer desentraliserte systemer med ett dominerende selskap som har kontroll over 

nøkkelfunksjoner, spesielt overføring, og 

- desentraliserte systemer, enten med investor-selskaper eller blanding av privat sektor og 

lokale myndigheter. 

I denne grupperingen kan man plassere Norge under den andre gruppen, med lokale 

produsenter og en nasjonal produsent (Statskraft) som produserer en tredje-del av 

elektrisiteten, samt Statsnett som kontrollerer ca. 80% av overføringsnettet. Norge har 

ikke noe vesentlig gassforbruk. 

I alle EF-land regulerer statene (i varierende grad) både produksjonen og forsyningen av 

gass og elektrisitet. I Frankrike er det staten som finansierer Gaz de France og Elektrisite 

de France, og som peker ut ledelsen i disse selskapene. I Storbritannia regulerer staten 

sektoren på detaljnivå. I Belgia, Danmark, Tyskland og Nederland samarbeider staten og 

lokale myndigheter angående reguleringer. Dagens reguleringer har til hensikt å beskytte 

konsumenter mot ·at monopoler misbruker sin stilling, å begrense ulempene ved 

importavhengigheten gjennom en nasjonal politikk, samt å ivareta miljøhensyn. EF 

arbeider med å skape felles regler på energisektoren. Problemene i gass- og el-sektoren 

for gjennomføringen av det indre marked er å betrakte som et av de vanskeligste 

områdene i dette arbeidet. Utbygging av regelverket som regulerer "tredjeparts adgang" 

til nettverket og rørledninger er prioritert av EF-kommisjonen. 

Elektrisitet produseres av forskjellige energikilder i de forskjellige EF-landene. Siden 

elektrisitet er en sekundær energiform, har handel med primære kilder vært mest utbredt. 
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Tekniske problemer knyttet til stabilitet i forsyningen, forskjellige reguleringer, kontroll, 

og mangel på lagringsmuligheter begrenser mulighetene til handel med elektrisitet, og 

skaper et behov for offentlig styring. Elektrisitetsforsyningen har blitt planlagt med 

utgangspunkt i nasjonalt- eller regionalt nivå. I det siste har det vært en økning på 

langsiktige kontrakter som gir større forsyningssikkerhet. 

EFs gassreserver er lokalisert i noen få medlemsland, og 40% av gassbehovet er dekket 

ved import. Det fører til at gassmarkedet i EF er internasjonalisert. EF-land med 

betydelige gassreserver er Nederland, Frankrike og Storbritannia. D~t forventes en 50% 

økning i gassforbruket i EF fram mot 2010. Økningen skyldes gassbruk på flere områder, 

at prisen på gass er relativ lav, at miljø- og sikkerhetshensyn ved bruk av gass er bedre 

ivaretatt i forhold til bruk av andre energikilder (som atomenergi og kull). Kontraktene 

for å dekke den økende etterspørslen er ikke undertegnet ennå. Investeringskostnadene for 

økt import beregnes å komme opp til 200 milliarder amerikanske dollar. Fordi at gass 

transporteres via rørledninger, er det viktig med beliggenhet, trygghet og stabilitet i 

områder hvor gassreservene finnes og langs rørledningene. Hovedeksportører til EF-land 

er Algerie, tidligere Sovjet og Norge. Både av hensyn til politisk stabilitet og geografisk 

beliggenhet (ledningene behøver ikke å gå gjennom et tredjeland) er Norge en attraktiv 

gasseksportør for EF. Konstruksjon av den tredje rørledningen mellom Norge og 

Kontinentet og produksjonstart på Troll og Sleipner kommer til å øke EFs gassimport fra 

Norge betydelig. 

EF-land er opptatt av å sikre energiforsyningen. Derfor prøver man å inngå avtaler ined 

forskjellige land samtidig. 

Ill. 3 ENERGIPOLITISKE BESLUTNINGER I EF 

Traktatene for Det europeiske kull- og stålfellesskap og Euratom har til hensikt til å 

regulere produksjon og handel med kull og atomenergi i et integrert marked. 

Romatraktaten har ingen artikler som går på energisektoren. Oljekrisene i 1973-74 og 

1979-80 aktualiserte problemet. I 1974 ble et program på EF-nivå introdusert. 

Programmet var i liten grad konkret. Det ble i tillegg vedtatt en rekke beslutninger som 



19 

regulerer statsstøtte til kullsektoren. I prosessen mot gjennomføring av det indre marked 

ble emnet igjen aktuelt. I 1988 offentliggjorde Kommisjonen en rapport om hindringene 

for et indre energimarked. De fleste hindringer ble registrert på oljesektoren. En god del 

av hindringene er allerede avskaffet. Subsidiene til kull og fast brensel i Tyskland, 

Frankrike, Spania og Storbritannia betraktes også som en hindring. I følge rapporten 

befinner de alvorligste hindringene seg i gass- og el-sektoren. EFs ministerråd har 

allerede vedtatt 3 direktiver for gjennomføringen av det indre energimarkedet. 

- Direktivet av juni 1990 (90/377 /EEC) pålegger medlemsland å offentliggjøre elektrisitet

og gassprisene til industri to ganger i året. Målet er å oppnå større åpenhet i spørsmål om 

pns. 

- Direktivene av oktober 1990 (90/547/EEC) og mai 1991 (91/269/EEC) gir rett til 

transport av elektrisitet og gass langs nettsystemet (nettverk for elektrisitet og 

høytrykksystem rørledninger) innenfor EFs grenser. Direktivene om transitt berører bare 

handel mellom kraftselskapene. Når to kraftselskaper som ikke er naboer vil handle med 

hverandre, skal eieren til mellomliggende nett åpne sitt nett mot godtgjøring. Betingelsen 

er at vedkommende har ledig kapasitet for å gjennomføre en slik overføring. Direktivene 

stiller ikke krav om at nettet skal utbygges hvis det ikke er kapasitet for transitt. Reglene 

berører heller ikke distribusjonsselskapenes eller forbrukernes rett til å bruke nettet. 

I februar 1992 presenterte Kommisjonen et forslag til ministerrådet angående den andre 

fasen i den videre liberaliseringen av elektrisitet- og gassmarkedet. Forslaget består 

hovedsaklig av; 

- ikke-diskrmineringsprinsippet ved utdeling av konsesjon for produksjon av elektrisitet og 

utbygging av el-nettverk, samt rørledninger for gass. 

- omorganisering av elektrisitet- og gasselskapene slik at administrasjon og regnskap for 

produksjon, overføring og distribusjon skilles i vertikalt integrerte selskaper. 

- muligheter for "tredjeparts adgang" til overføringsnettet (el-nett og rørledninger). 

Muligheten er i første omgang begrenset til store forbrukere og større 

distribusjonsselskaper. Enkelte av medlemsstatenes regjeringer og flere kraftselskaper har 

reagert negativt i forhold til dette direktivforslaget. 
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Forslaget tar utgangspunktet i subsidiaritetsprinsippet og tillater medlemsland å bestemme 

hvordan de vil gjennomføre hovedprinsippene innenfor sine nasjonale regelverk. Det 

tenkes her på prisfastsetting for elektrisitet og gass, konsesjonskriterier, og om det skal 

åpnes for videre utbygging av nettverk som i utgangspunkt har stor nok kapasitet. 

Kommisjonen definerer en tredje fase i forslaget som skulle tre i kraft fra 1.1.1996. i 

denne tredje fasen skal det utformes praktiske virkemidler slik at det kan legges til rette 

for at det indre energimarkedet kan fungere. Det blir åpnet for handel med elektrisitet og 

gass. Investeringer for å øke kapasiteten for transitt av elektrisitet og gass skal samordnes 

på EF-nivå. Videre skal arbeidet med å standardisere energiprodukter og utstyr til bruk i 

energisektoren styrkes. 

Forslaget inneholder et direktiv angående leting, prosjektering og utvinning av 

hydrokarboner (dvs. gass og olje). Målet med direktivforslaget er å regulere oljesektoren 

etter EFs hovedprinsipper. 

Oljesektoren i EF (som i de fleste andre land) preges av at ressursene er statseide. Statene 

har et langt bredere mål enn kun hensynet til effektiv ressursutnyttelse. Det kan være 

landets forsyningssikkerhet, statlige inntekter og utvikling av nasjonaløkonomien. Statlige 

mål setter derfor grenser for leting, produksjon og utvinning av hydrokarboner: 

- Det kreves konsesjon, 

- Det er forskjellsbehandling mellom de offentlige og de private virksomheter, 

- Det er begrensinger og betingelser mht. hvilke leverandører, kunder, ansatte, etc. 

virksomhetene kan velge. 

Denne type restriksjoner er i strid med Romatraktatens og det indre -markeds hovedmål. 

EF-kommisjonen ønsker derfor å innføre felles regler basert på objektive kriterier ved 

tildeling av tillatelser. Reglene har til mål å avskaffe restriksjoner og betingelser som ikke 

er teknisk eller økonomisk begrunnet. Gjennomføringen av disse tiltak vil øke 

konkurransen, redusere omkostningene, stimulere utvinningsarbeidet, øke produksjonen 

og dermed øke selvforsyningsgraden i Fellesskapet. Dette vil supplere arbeidet som 

Kommisjonen har iverksatt for å åpne gassmarkedet vedrørende transmisjon (overføring) 

og distribusjon. 
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I forslaget anerkjenner Kommisjonen statens eiendoms- og bestemmelsesrett overfor 

hydrokarbonressursene. Staten er mao. fri i sin langsiktige forvaltning og skattlegging av 

ressurser. I tråd med "nærhetsprinsippet" (subsidiaritet) beholder medlemslandene retten 

til å opprettholde den ordning som egner seg best i forhold til de naturlige vilkår for 

utnyttelse. Forslaget fastlegger rammer for prosedyrer og hovedprinsipper. 

Ikke-diskriminering og åpenhet er utgangspunktet for forslaget til oljedirektivet. I 

prinsippet åpnes den økonomiske aktiviteten knyttet til produksjon av hydrokarboner for 

alle relevante selskaper. Myndighetene skal treffe beslutningen om tildeling av lete- og 

utvinningstillatelser på grunnlag av: 

- selskapenes tekniske og finansielle kapasitet, 

- selskapenes planer om utnyttelse av det geografiske området (ressurser), 

- selskapenes omdømme fra sine tidligere virksomheter, og 

- prisen selskapene er villig til å betale. 

Myndighetene har plikt til på forhånd å offentliggjøre objektive kriterier om hvordan 

avgjørelsen treffes og hvilke vilkår som vektlegges. 

Gitt at et selskap får tildelt tillatelse for drift etter prosedyrer beskrevet ovenfor, har 

myndighetene ingen rett til å påvirke firmaets selvstendige forvaltning. Myndighetene kan 

ikke tvinge selskapet til noe partnerskap eller til å gi opplysninger om sine leverandører. I 

forslaget går Kommisjonen også inn for at restriksjonene på allerede tildelte tillatelser bør 

avskaffes. 

Forslaget gir EF-kommisjonen myndighet til å gjennomføre forhandlinger med tredjeland 

hvor EFs bedrifter blir diskriminert. Kommisjonen kan også tillate at EF-land hindrer 

adgang for selskaper fra tredjeland som diskriminerer EFs bedrifter. 

Utviklingen i gjennomføringen av Det indre energimarkedet går parallelt med Det 

europeiske energicharteret. Charteret åpner mulighetene for partene til adgang til 

energiressurser i hverandres land, og transport av energi via nettsystemet gjennom et 

tredjeland. 
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III.4 ANNET REGELVERK SOM BERØRER ENERGIPOLITIKKEN 

EF har muligheter til å utarbeide regelverk med konsekvenser for energimarkedet med 

henvisning til Romatraktaten. EF-systemet bygger bl.a. på en tollunion , der varene 

produsert i de forskjellige medlemslandene skal kunne selges tollfritt til andre 

medlemsland. En tollunion etablerer også en felles tolltariff overfor ikke medlemsland, og 

dette er et viktig element i den felles handelspolitikk som EF utfører. EF-kommisjonen 

har definert energi som en vare, og dermed skal reglene angående fri bevegelse av varer 

og tjenester, konkurranseregler, reglene for statlige handelsmonopoler og forbudet mot 

diskriminering på grunnlag av nasjonalitet gjelde også for energisektoren. 

Fri bevegelse av varer (art. 9-37) og tjenester (art. (59-66) betyr at det i prinsippet er 

tillatt å kjøpe energi hvor som helst innenfor EF-området, eller importere fra et tredjeland 

under forutsetning at reglene for den felles handelspolitikk overholdes. Art. 30-35 krever 

at kvantitative restriksjoner på import og eksport mellom medlemsland avskaffes. Art. 37 

gir regler for statlige monopoler. Energisektoren i mange EF-land er i stor grad styrt av 

statlige monopoler, særlig når det gjelder rett til eksport og import. EFs lover om statlige 

handelsmonopoler har ikke blitt anvendt for energisektoren; men det er helt opplagt at 

statlige og private selskaper som har monopol på import og eksport er i strid med de 

grunnleggende prinsipper i Romatraktaten. Dessuten slår Romatraktaten fast at 

medlemsland gradvis skal avvikle handelsmonopolene slik at forskjellsbehandling mellom 

statsborgere fra ulike EF-stater ikke finner sted. Her er det slått fast at eksistensen av 

slike monopoler i seg selv er et problem i forhold til fri og åpen konkurranse og at de 

utgjør en permanent fare i forholdet til prinsippet om ikke-diskriminering på bakgrunn av 

nasjon ali tet. 

V ed å legge Romatraktatens prinsipper til grunn for utarbeidelsen av det indre 

energimarked vil det måtte medføre en vesentlig deregulering av energisektoren i EF

området. Det vil bety at man kan åpne handelen med energi (som stort sett har vært 

forbehold nasjonale selskaper) for alle foretak innen EF-området. I prinsippet kan alle 

EF-selskaper kreve rett til å delta i produksjon, transport og distribusjon av energi i hele 

EF-området. 
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Artikler om konkurranseregler kan også være relevant for energisektoren med sine 

bestemmelser om statsstøtte, fiskale bestemmelser, etc. Beslutninger som går på statlig 

subsidiering av kullindustri påvirker indirekte energipolitikken, men disse beslutninger har 

gjerne regional eller sosial begrunnelse. Dessuten er kullsektoren underlagt EKSF-traktaen 

(Traktaten om det europeiske kull- og stålfelleskapet), og det betyr at beslutninger om 

statststøtte og praktisering av konkurranseregler er underlagt en annen traktat og tolkning 

enn sektorer underlagt Romatraktaten. 

Fri bevegelse av arbeidskraft åpner også muligheten for at utenlandsk arbeidstakere fra et 

annet EF-land kan få arbeid i energisektoren i andre EF-land. 

I forbindelse med gjennomføringen av det indre marked skal skatter og avgifter, bl. a. 

avgifter på brensel, olje og andre energikilder, harmoniseres i EF-området. Reglene vil 

nødvendigvis påvirke EF-landenes valg av energikilder. Utformingen av avgiftspolitikken 

kan også ha en miljømessig karakter. Det er foreslått og vedtatt direktiver som har til 

hensikt å redusere forurensingen. Til tross for at miljøspørsmålet har blitt mer aktuelt i 

utformingen av en felles energipolitikk etter at Enhetsakten ble vedtatt i 1986, er 

hovedmålet for EFs energipolitiske innsats å sikre energiforsyningen i EF-området. 

Offentlig innkjøpspolitikk er også blitt regulert i forbindelse med det indre marked. 

Produksjon, distribusjon og transport av elektrisitet, gass og varme, samt utnyttelse av et 

geografisk området i den hensikt å lete etter eller utvinne olje, gass, kull eller annet fast 

brensel omfattes av disse regler. Reglene åpner offentlige innkjøp over en terskelverdi for 

alle foretak i EF-området og skal således ut på anbud etter en nærmere bestemt 

prosedyre. Terskelverdiene er; 

- varekjøp på over 3 ,2 mil. NOK. 

- 40 mil. NOK for bygg å anlegg. 

Det er forbudt å diskriminere firmaene på grunnlag av nasjonalitet. Investeringer i 

energisektoren, produksjon, transport eller distribusjon, som overstiger terskelverdiene 

bør også åpnes for anbud ut over EF-området (internasjonal anbudsrunde). 
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IV. KONSEKVENSENE AV EØS-AVTALEN OG ET EVENTUELT NORSK EF 

MEDLEMSKAP 

IV.1 MULIGE FORANDRINGER lDAGENS ENERGIPOLITIKK 

EØS-avtalen, eller et eventuelt EF-medlemskap, krever at Norge skal tilpasse sin 

lovgivning og sitt regelverk (forskrifter, innstrukser m.m) til EFs. Ikke

diskrimineringsprinsippet (forbud mot å favorisere foretak og personer på grunnlag av 

nasjonalitet), og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft er 

Romatraktatens kjerne. Dette gjenspeiles også i EØS-avtalen, hvor hovedprinsippene er 

direkte avledet fra Romatraktaten. Forslaget til oljedirektiv og planer angående 

liberalisering av elektrisitet- og gassmarkedet er egentlig ikke noe annet en anvendelse av 

Romatraktatens hovedprinsipper på energisektoren. EFs bestemmelser angående fri 

bevegelse av varer, tjenester og arbeidskraft, konkurranseregler, statlige 

handelsmonopoler og forbudet mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet må tilpasses 

norsk lowerk. Norsk lowerk og praksis på energiområde er i strid med EFs regelverk på 

flere områder. 

For elektrisitetssektoren må Norge gjennomføre en rekke forandringer i sitt regelverk og i 

sin praksis i kjølvannet av EØS-avtalen. Forandringene gjelder i første rekke statlige 

handelsmonopoler i el-sektoren. Statskrafts og Statsnetts monopolrett på eksport og import 

av elektrisitet må avskaffes. Mange EF-land har allerede blitt bedt om å endre lover som 

gir monopol på import og eksport av kraft til et selskap. Etter EØS-avtalen utvides 

regelverket til også å gjelde for EØS-området. 

Norge forplikter seg samtidig til å avskaffe sitt "tak" på el-eksport som er på 4 TWh for 

faste leveringskontrakter. EF forbyr alle typer hindringer, samt kvantitative restriksjoner 

på eksport og import mellom medlemsland. I EØS-sammenheng legges de samme 

prinsipper til grunn, men Norge kan fastsette en egen politikk overfor ikke EØS-stater. 

Konsesjonskravet på el-sektoren som er definert i lov av 29/6 1990 diskriminerer ikke 

utenlandske selskaper, men i praksis har man sett el-sektoren som en "skjermet sektor" 
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forbeholdt norske selskaper. Dessuten gir loven mulighet til å ta nasjonale hensyn ved 

avgjørelsen i konsesjonssaker. Det kan være i strid med EFs regelverk. 

EFs regelverk kommer til å berøre el-sektoren med hensyn til billig kraftsalg til 

kraftkrevende- og treforedlingsindustri. En vesentlig del av den statseide kraft selges til 

disse industrier på langsiktige kontrakter, og til en pris som er betydelig under 

gjennomsnitlig markedspris. Kontraktene kan komme i strid med EFs regelverk angående 

statsstøtte. For at Norge kan fortsette med billig kraftsalg, må ordningen drøftes etter 

dens betydning for norsk regionalpolitikk. 

Det trengs også forandringer i det norske lovverket angående olje- og gassektoren som et 

resultat av EØS-avtalen. EFs acqui på dette området (Romatraktaten og regelverket 

angående offentlig innkjøp) har i sin nåværende form egentlig hjemmel for de 

forandringene som forslaget til EFs nye oljedirektivet krever. Forslaget til oljedirektiv er i 

tråd med Romatraktatens bestemmelser. Derfor er mulighetene som kan tilfredsstille de 

norske forventningene om spesielle ordninger svært små. Forslaget slår fast at staten får 

eiendomsrett over naturressurser (hydrokarboner) og har dermed rett til å bestemme over 

når og etter hvilken plan ressursene skal utnyttes. Dette er i tråd med den norske 

petroleumsloven. Forslaget fastsetter at bestemmelsen skal være i tråd med prinsippet om 

optimal ressursbruk. Det er rimelig å forvente at den norske staten allikevel tar hensyn til 

det samme prinsippet. 

Den norske petroleumslovens bestemmelser som direkte eller indirekte åpner muligheten 

til å diskriminere utenlandske selskaper og arbeidskraft er ·helt i strid med Romatraktaten 

og forslaget til oljedirektiv. Lovens bestemmelser og den praksis som krever at 

oljeselskaper skal gi informasjon om hvordan de kommer til å bruke norsk leverandører i 

sine anbud legger press på selskapene til å foretrekke norsk leverandører framfor 

utenlandske. Et norsk selskap foretrekkes framfor det utenlandske hvis det er likeverdig i 

kvalitet og pris er en direkte diskriminering. Ot.prop. nr.82 (1991-1992) foreslår 

endringer i de relevante paragrafer av petroleumsloven slik at norske og utenlandske 

selskaper blir likestilt. Proposisjon en krever videre forandringer i lovens § 8 .1, 26 hvor 

det kreves ilandføring av petroleum i Norge, og at oljeselskaper skal etableres etter norsk 
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lovgivning og registreres i norsk handelsregister. 

Hvis forslaget til oljedirektiv blir vedtatt, kan den norske staten ikke lenger bestemme 

sammensetting av selskaper i tildelingsprossesen. Staten kan fortsatt bestemme over hvor 

mye den skal få av avgifter fra oljevirksomheten, men den kan ikke lenger framtvinge 

hverken statens eller et norsk selskaps partnerskap. Heller ikke kan staten øke sin egen 

eierandel (glide-skala). 

Direktiver angående offentlig innkjøp omfatter også energisektoren. Disse direktiver må 

tilpasses det norske regelverket. Det kommer til å føre til at den norske staten må 

garantere mulighetene for at selskaper fra EF-land kan konkurrere med norske selskaper 

for leveranser til energisektoren over terskelverdiene. Denne forpliktelsen underlegges 

kontroll, og konkurranse skal finne sted med basis i objektive kriterier. Muligheten til å 

foretrekke et norsk selskap framfor utenlandske med mindre de norske er mer 

konkurransedyktig blir dermed fjernet. Prosedyren angående offentliggjøring av 

innkjøpsplanene må tilpasses til EFs prosedyre. Innkjøpsinnholdet må offentliggjøres i 

EFs Officia! Journal i tråd med EFs reguleringer. 

Koordinering av gassalget gjennom gassforhandlingsutvalget er også i strid med 

Romatraktatens artikler angående restriksjoner på handel mellom medlemsland og reglene 

for statlige monopoler. EF har alt bedt Frankrike og Danmark oppheve sine statlige 

monopoler i energisektoren, og Romatraktaten forutsetter at denne typen statlige 

monopoler avskaffes. Det kan forventes at EF krever at gassforhandlingsutvalget 

avskaffes. 

Forslaget til oljedirektiv og planene om liberalisering av el- og gassmarkedet har til mål å 

gjennomføre ikke-diskrimineringsprinsippet ved utdeling av konsesjoner for produksjon av 

elektrisitet, utvinning av hydrokarboner og utbygging av el-nettverk og rørledninger for 

gass. Gjennom den nye enrgiloven fra 1991 og forslaget om å fjerne glideskalaen for 

statens andel i de tildelte konsesjoner nærmer det norske lovverket seg EFs ordninger. 

Den norske energiloven er faktisk mer liberal enn det som er vedtatt i EF. Det åpner 

muligheten for enkelte konsumenter til å kjøpe sin kraft fra det kraftverket de foretrekker. 
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Eierne til nettverket er forpliktet til å transportere elektrisiteten til konsumentene uansett 

hvem som er leverandør. 

IV.2 MULIGHETER FOR NORGE SOM ENERGIEKSPORTØR TIL EF 

Foredlingen og markedsføringen av norsk olje og gass bestemmes etter 

markedsmekanismer. EØS-avtalen og et eventuelt EF-medlemskap kommer ikke til å få 

store konsekvenser for Norges muligheter til å eksportere olje til EF. EF er i dag Norges 

market for gass. En ny rørledning mellom Norge og Tyskland er under bygging og dette 

kommer til å øke Norges eksportkapasitet for gass betydelig. 

Den geografiske beliggenheten gjør det mer lønnsomt både for Norge og de nordlige EF

land å ha en samhandel med gass. Et viktig faktum er at rørledningene for gasstransport 

ikke krysser tredjeland, og den politiske stabilitet i Norge gjør leveransen sikrere 

sammenlignet med alternative leverandører. For EF er det viktig å få stabile 

energileverandører. Norsk gasseksport til EF er avhengig av investeringer til transport av 

gass og at EF-landene velger gass som energikilde. 

I det siste har det blitt diskutert å utvide el-eksporten til andre land enn Sverige og 

Danmark. Tyskland er interessert i å importere elektrisitet fra Norge på langsiktige 

kontrakter. Ved modernisering av dagens kraftverk er det mulighet til å øke el

produksjonen. De nye direktivene angående overføring av elektrisitet via et tredje land, 

forutsatt at landet har ledig transportkapasitet, gir EF-land mulighet til å importere 

elektrisitet fra land som de ikke har felles grense med. Eksempelvis kan Norge eksportere 

til Tyskland via det danske nettverket under henvisning til disse reglene. Dette øker 

muligheten for norsk eksport til EF. Problemet med dagens forhold er hvor stor el

eksport Norge kan klare, om det blir lønnsomt og om det er teknisk mulig. 

Uansett tilknytningsform mellom Norge og EF er Norge en av de mest aktuelle el

eksportører til EF-området. Med EØS-avtalen, og et eventuelt EF-medlemskap, vil Norge 

i praksis være forpliktet til å selge den mengden av elektrisitet som er etterspurt, og da 

til en pris som i utgangspunktet ikke er annerledes enn hva norske konsumenter betaler. 
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På den andre siden får aktører i EF-området mulighet til å importere el-kraft fra 

kraftprodusenter i Norge hvor el-prisen er lavest. Den norske energiloven som 

omorganiserer el-markedet gir denne muligheten bare innenfor de norske grenser. 

Hvordan en eventuelt økt eksport vil påvirke el-prisene i Norge, er avhengig av 

importlandenes betalingsvillighet og kostnadene ved el-produksjon. I følge enkelte 

meldinger er tyske konsumenter villig til å betale en pris som er vesentlig høyere enn i 

Norge. Hvis etterspørsel fra Tyskland, og eventuelt andre potensielle kjøperland, fører til 

økt eksport til priser over markedsnivå i Norge kan det ventes en økning i el-prisen også i 

Norge. Prisnivået i Norge vil da tilpasse seg et nivå der det er balanse mellom tilbud og 

etterspørsel. 

På den andre siden kan økte eksportmuligheter for norsk produsert elektrisitet redusere 

dagens lavpris-eksport, og dermed øker inntektene fra el-eksporten. Det blir også et 

spørsmål om Norge kan fortsette å selge overproduksjonen av elektrisk kraft til lave 

priser på spottmarkedet, eller om det blir betraktet som dumpingpris. 

V. KONKLUSJON 

Norge har en betydelig eksport av primære energibærere, særlig i form av olje og gass. 

EF-området er det viktigste eksportmarked for Norge med hensyn til avsetning av energi

produkter. Dessuten importerer Sverige og Danmark elektrisk kraft fra Norge. I 

kjølvannet av gjennomføringen av EFs indre energimarked kan Norge forvente en rekke 

endringer i forhold til lovverk og praksis i energisektoren, . ettersom ·EØS-avtalen vil 

regulere dette forholdet. EØS-avtalen omfatter ikke skatte- og avgiftspolitikk, og dette vil 

først bli harmonisert gjennom et eventuelt medlemskap. 

Markedsføring, foredling og eksport av råolje og petroleumsprodukter styres av 

markedsmekanismer. På den andre siden reguleres forvaltningen av petroleumsressurser 

fra kontinentalsokkelen av petroleumsloven av 1985. Lovens formål er å bruke 

naturresursene på en måte som kommer hele det norske samfunnet til gode, og som 

innebærer at oljesektoren brukes som et virkemiddel til å fremme norsk næringsliv. Loven 
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inneholder en rekke beslutninger som direkte eller indirekte diskriminerer utenlandske 

selskaper. Loven gir en særstilling til Statoil, som er et 100% statseid aksjeselskap. Via 

den norske statens rett til å sammensette rettighetshavergrupper er selskapet sikret 

sammen med statens andel 50% eller mer i de enkelte utvinningstillatelser med mulighet 

for å øke eierandelen på et senere tidspunkt. Statoil og andre norske selskaper er gitt 

operatøransvar for driften av felt på kontinentalsokkelen på tidspunkt hvor disse normalt 

sett ikke hadde den nødvendige konpetanse eller erfaring for denne type virksomhet. 

Denne type ordninger har gitt - og gir - mulighet til å kontrollere selskapenes virksomhet, 

og å overføre kunnskap og kompetanse til norske selskaper ved å sette sammen 

rettighetshavergrupper hvor etablerte utenlandske selskaper inngår sammen med norske 

selskaper. Loven tillater særbehandlingen av norsk leverandørindustri og norsk 

arbeidskraft. Det pålegges oljeselskaper å informere staten om sine planer angående deres 

samarbeid med den norske leverandørindustrien, og å velge norske leverandør gitt at de 

stiller likt med hensyn til pris og kvalitet i forhold til utenlandske konkurrenter. 

Det norske regelverket angående produksjon, transport og distribusjon av elektrisitet ble 

omregulert i 1990. Omreguleringen har til mål å liberalisere el-sektoren. Det kreves 

konsesjon for å operere i sektoren, men bestemmelsene diskriminerer ikke utenlandske 

selskaper. Dette gjelder ikke for import og eksport der Statskraft og Statsnett har en 

monopol stilling. 

Flere EF-land har meldt sin interesse for å kjøpe økte mengder av norsk gass. Videre er 

det økende interesse for å importere elektrisitet fra Norge. Tyskland, Storbritannia, 

Nederland og Belgia er foreløpig de . mest aktuelle importører. Det trengs investeringer, 

rørledninger for gass og nett for elektrisitet for å kunne øke denne type energieksport fra 

Norge. 

EF har ikke hatt bestemmelser som direkte omfatter energisektoren til tross for at to av 

EFs grunnleggende traktater, Det europeiske kull- og stålfelleskap og Euratom, er basert 

på utnyttelsen av kull- og atomenergi. I kjølvannet av å gjennomføre EFs indre 

energimarket har Kommisjonen definert energi som en vare. Dermed må reglene 

angående fri bevegelse av vare, tjenester, arbeidskraft, konkurranseregler, regelverket for 
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statlige monopoler og forbudet mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet også gjelde 

for energisektoren. Direktiver som regulerer offentlig innkjøp berører energisektoren. EF 

har også vedtatt tre direktiver angående transport av elektrisitet og gass. Samtidig 

diskuterer man et forslag til oljedirektiv og videre liberalisering av el- og gasstransport i 

EF. 

Som et resultat av EØS-avtalen blir Norge nødt til å gjennomføre forandringer i sitt 

lovverk. Alle bestemmelser som direkte eller indirekte diskriminerer utenlandske 

selskaper eller arbeidstakere må avskaffes. Statens monopolrett på eksport og import av 

elektrisitet må oppheves. Den øvre grensen på 4 TWh for krafteksport på langsiktige 

kontrakter kan ikke anvendes lenger. Norge forplikter seg til å selge tilgjengelig 

elektrisitet som blir etterspurt til markedspriser uansett om det er norske eller utenlandske 

konsumenter. Et argument for å selge kraft innenlandsk til priser under markedspris til 

industrien for å fremme norsk produksjon er av tvilsom holdbarhet. Billig kraftsalg til 

kraftkrevende industri må revurderes i forhold til EFs regelverk. Subsidierte 

kraftkontrakter må bl.a. vurderes i forhold til regler for regionalpolitikk. Videre vil 

statens rolle ved tildeling av utvinningstillatelser i Nordsjøen måtte endes. Prinsippene 

både for tillatelse- og utvelgelse av operatørselskap må formuleres etter ett sett av 

objektive og kontrollerbare kriterier. Dessuten vil ordningen med gassforhandlingsutvalget 

åpenbart kunne stride mot forbudet mot kartellvirksomhet nedfelt i EFs konkuranseregler. 

Norges mulighet til å eksportere energibærere til EF-landene forandrer seg ikke etter 

EØS-avtalen eller ved et eventuelt EF-medlemskap. Sikkerheten for energiforsynning er 

den viktigste faktor-for EF i utformingen av energipolitiske .målsetninger. Geografisk 

beliggenhet og stabile politiske forhold gjør Norge til en attraktiv handelspartner for EF 

for handel med energi. 
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ENHETER 
1 joule = 1 watt · 1 sekund 
1 kWh = 3,6 · 106 Joule = 3,6 MJ 
1 toe (tonn oljeekvivalent) = 42 300 MJ 
Sm3 = Standardkubikkmeter 

Prefiks 
k kilo 103 
M Mega 106 
G Giga 109 
T Tera 1012 
p Peta 101s 
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