
Norsk kraft skal 
styres fra Norge. 
Ikke av EU!
Støtt Nei til EUs søksmål for å 
stanse suverenitetsavståelsen 
til EUs energibyrå ACER.



Energi og energiflyt blir omtalt som EUs femte «frihet» 
ved siden av den frie flyten av varer, kapital, arbeidskraft 
og tjenester. Stadig videre fullmakter til energibyrået 
ACER er et hovedmiddel for å virkeliggjøre målet om en 
full energiunion.

Norsk fornybar kraft kan bidra til å gi EU en etterlengtet 
«grønn» profil, den kan løse deler av EUs skrikende 
energibehov og sikre stabil krafttilgang for europeisk, og 
særlig tysk, industri.

«EU vil fortsette å integrere Norge fullt ut i unionens 
indre energipolitikk», skriver EU-kommisjonen frekt i sin 
melding om energiunionen (2015). 

Men, vent litt … Norge er jo ikke med i EU! 

EUs femte frihet
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EUs femte frihet

Vår suverenitet
Stortingsvedtaket om tilslutning til EUs energibyrå 
ACER er i strid med Grunnloven. § 115 om suverenitets-
avståelse, med krav om tre fjerdedels flertall, ble ikke 
fulgt.

Nei til EU har reist sak mot statsminister Erna Solberg med 
krav om at det ugyldige ACER-vedtaket ikke blir gjennom-
ført. EUs energibyrå får i realiteten myndighet over Norge. 
Overvåkingsorganet ESA skal motta vedtak fra ACER og 
EU, som blir kopiert og diktert til den «norske» regulerings-
myndigheten RME. Elmarkedsdirektivet fastsetter at RME 
ikke kan ta nasjonale hensyn og skal gjennomføre vedtak 
fra ACER.

Det er en grov omgåelse av Grunnloven når regjeringen 
later som om dette er «lite inngripende» og ikke en 
avståelse av suverenitet.

Vi trenger din støtte for om nødvendig å kunne føre saken 
helt til Høyesterett: 
● Kontonummer 1506.06.57308 (merk innbetalingen «Søksmål»)
● Vipps til 516595



Dyrere strøm
Du har fått installert ny strømmåler fordi det er et pålegg 
i elmarkedsdirektivet fra EU. Hensikten er ikke å spare 
strøm, men at du skal bruke mer strøm når det er billig. 
Det vil oftest si på natta. Når du vasker klær og lager 
middag på dagtid, kan det bli dyrt!

Stadig flere kabler til utlandet og styring av strømflyten 
dit EU trenger den mest, betyr at vi gradvis «importerer» 
den europeiske strømprisen. Ved at industrikonsern i EU
får mulighet til å reservere kapasitet på strømnettet, presses 
prisene ytterligere i været. Strømprisen i Norge har økt
mye. Den viktigstet årsaken er påkoblingen til det
europeiske kraftmarkedet med enda høyere pris. 

Det er vi forbrukerne som får regninga for å bygge nettet 
fram til kablene. Inntektene fra kablene skal bare unntaks-
vis brukes til å redusere strømpris, EU-kommisjonen 
mener disse inntektene skal gå til å legge nye kabler.

Det er vi forbrukerne som får regninga for å bygge net-
tet fram til kablene. Inntektene fra kablene skal bare 
unntaksvis brukes til å redusere nettleia, EU-kommi-
sjonen mener disse inntektene skal gå til å legge nye 
kabler.
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Bra for miljøet?
Praktisk talt all norsk kraft er fornybar. I EU er fornybaran-
delen bare 26 prosent. Energiunionen trenger Norge som 
«balansekraft» for å kunne framstå som et grønt prosjekt. 

Strøm er ferskvare. Kraftproduksjon fra vannkraft er mye 
lettere å regulere opp og ned på kort varsel enn kullkraft 
og uforutsigbar vindkraft. EU vil at norsk kraftproduksjon 
skal gå på høygir for å levere mest mulig strøm til Europa 
på dagtid og når det er vindstille. EU vil styre strømflyten 
mellom land slik at det norske batteriet blir «ladet opp» om 
natta med strøm fra europeisk kull- og atomkraft.

Kortreist strøm er miljøvennlig. Lang kabeltransport av 
elektronene gir betydelig strømtap på veien. 
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Seks miljøorganisasjoner har advart mot flere uten-
landskabler. De frykter kortsiktig effektkjøring, med 
raske endringer i vannstanden i vassdrag og elver. Det 
er ødeleggende for naturen.



Industri-Norge 
trenger billig kraft 
Det moderne Norge er bygd opp på tilgang på
billig og evigvarende elektrisk kraft. Det er det store 
konkurransefortrinnet landet vårt har. Krafta vår 
er også grunnlaget for ny, grønn industri.

Fossefallene er «livets vann» for mange lokalsamfunn og 
tettsteder. Ferskvaren strøm går så å si rett fra �ellfossene 
og inn i produksjonen. 

Mer omfattende kraftutveksling med kontinentet vil 
jamne ut strømprisen til et «europeisk» nivå. Bare noen 
øre økning i strømprisen kan gi industridød for mange av 
våre hjørnesteinsbedrifter. 

Det blir ikke lenger mulig å prioritere stabil og billig 
krafttilførsel til norsk industri hvis EUs energibyrå mener 
krafta trengs mer på kontinentet.
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EU flytter mer 
makt til ACER
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EUs nye fjerde energipakke skal iverksette 
energiunionen. EUs energibyrå ACER får flere 
oppgaver og økt myndighet.

Energibyrået ACER ble opprettet gjennom EUs energi-
markedspakke 3. Allerede før energipakke 3 er tatt inn 
i EØS-avtalen, kommer EU med en ny energipakke 4 
(også kalt Vinterpakken). Energipakke 4 er tusen sider 
med regler som setter det rettslige rammeverket for EUs 
energiunion.

ACER får en enda større rolle i energimarkedet og for 
forsyningssikkerheten. En viktig oppgave for ACER er 
tilsyn med de regionale operasjonssentrene (ROCs), 
som skal koordinere driften av el-systemene på tvers 
av landegrensene. ACER skal særlig arbeide for å fjerne 
nasjonale barrierer mot energiflyten mellom landene. 
Energibyrået treffer vedtak om utlevering av informasjon, 
ved uenighet mellom nasjonale myndigheter og om 
grensekryssende kabler og rør. 



SI NEI 
TIL EUS
ENERGI-
UNION!

Skriv til din stortingsrepresentant i dag:

Norsk kraft skal styres fra Norge, ikke av EU!

neitileu.no

Bli medlem
i Nei til EU

Send følgende SMS-melding:
NEITILEU <DITT NAVN OG 
EPOSTADRESSE> TIL 2090 (200,-)

Eller ring: 22 17 90 20

Norsk kraft skal styres fra Norge, ikke av EU!

Gi din støtte til ACER-søksmålet i dag:
● Kontonummer 1506.06.57308  (merk innbetalingen «Søksmål»)
● Vipps til 516595


