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Nasjonal demokratisk kontroll over 
vannkrafta – nei til ACER 
 

Kommende uke skal Stortinget behandle spørsmålet om norsk tilslutning til EUs energiunion, 
energibyrået ACER og EUs tredje energimarkedspakke. En forutsetning for å slutte seg til ACER er at 
Norge etablerer et reguleringsorgan RME, som er helt uavhengig av norske myndigheter og ikke kan 
endre vedtak i ACER, bare sikre gjennomføring i Norge. I samarbeid med ESA har ACER 
beslutningsmyndighet som utfordrer den nasjonale demokratiske kontrollen vi har i dag. 

I forordningen er det lagt opp til at byrået ACER vil ha vedtakskompetansen i spørsmål om tilgang til 
grenseoverskridende infrastruktur der man ikke blir enige. Dette inkluderer vilkår og betingelser for 
adgang til utenlandskabler. Det kan blant annet vedrøre tildeling av kapasitet og flaskehalshåndtering 
for grensekryssende handel med vannkraft. 

Norge har vært et foregangsland når det gjelder å sikre nasjonal demokratisk kontroll over 
naturressursene våre. Det har sikret verdiskaping og arbeidsplasser, og er grunnlaget for dagens 
velstand. Dette gjelder ikke minst her på Sørlandet. Med tilslutning til ACER bryter vi denne verdifulle 
tradisjonen og avgir suverenitet over nasjonale fornybare ressurser. SV krever derfor at Stortinget 
må behandle saken etter Grunnlovens § 115 som krever 3/4dels flertall for vedtak. 

Motstanden mot ACER er økende. Fagforeninger og fagforbund og nå sist LO har advart mot å slutte 
seg til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Det er fortsatt usikkert hva som vil skje når saken 
kommer til behandling i Stortinget kommende uke. Arbeiderpartiet vurderer å stemme for tilslutning 
til ACER dersom de får regjeringsgaranti for innfrielse av en del krav. Men verdien av slike garantier 
fra regjeringen og flertallet på Stortinget har i beste fall en uklar verdi siden vedtak i EU-organet 
ACER ikke begrenses av slike garantier. 

Agder SV oppfordrer derfor Arbeiderpartiet til å stemme mot tilslutning til ACER og tredje 
energimarkedspakke og sikre fortsatt nasjonal demokratisk kontroll over naturressursene.  


