
                                                                             

Skal EU bestemme alt? 

Ingen suverenitetsavståelse til EUs energiunion! 

Det første felles fylkesårsmøte Telemark og Vestfold SV vil påpeke at det norske folk to ganger har 

sagt nei i folkeavstemminger til at norsk suverenitet skal underlegges Brussel. Vi mener dette må 

være førende for Stortingets behandling av spørsmålet om Norges forhold til EUs energiunion.  

 

I løpet av vinteren skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via 

overvåkingsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm 

der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende 

flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over 

norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte 

den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved 

uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn om Stortinget 

skulle ønske dette. 

SV mener at vannkraften er en fornybar ressurs som må benyttes til å skape arbeidsplasser og 

erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og 

rammevilkår 

 

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med 

alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende». Felles årsmøte i 

Telemark og Vestfold SV krever at Stortinget behandler saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 

med krav om ¾ flertall. Vi vil vise til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som 

energipolitikk knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende», og bør behandles 

deretter. 

 

Telemark og Vestfold SV mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og 

Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå. Vi oppfordrer andre partier i 

vårt område til å slutte seg til dette kravet, som også er fremmet av Telemark fylkesting. 

Fylkesårsmøtene i Telemark SV & Vestfold SV, 4. februar 2018 

 


