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Grunnlovens grenser: § 26.2 vs 115

§ 26.2: Suverenitet som er «lite inngripende» overføres med minst 50% 
av stemmene i Stortingssalen, med begrunnelse i påstått konstitusjonell 
praksis.

§ 115: «For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme 
internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels 
flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er 
tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett 
til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens 
myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. Når 
Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av 
grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ved deltagelse i en 
internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent 
folkerettslig virkning for Norge.»





Bekymringer for Grunnloven
«Når det gjelder suverenitetsavståelse hersker det en 
unntakstilstand. I en lang rekke tilfeller har vi 
overført makt til internasjonale organisasjoner stikk i 
strid med Grunnloven.»

Eirik Holmøyvik, Professor, Universitet i Bergen 

«Det er ikkje Noregs Grunnlov, men EUs som i 
stigande grad faktisk gjeld her til lands.»

Erik Oddvar Eriksen, 
Arena - senter for Europaforskning 

«En praksis som bygger på at folk stikker hodet i 
sanden, er ikke særlig til praksis. Det står om 
respekten for konstitusjonelle bestemmelser.»

Eivind Smith, Professor Universitetet i Oslo





«ACER inngår i et stadig 
voksende nettverk av 
forvaltning på 
overnasjonalt nivå. 
(…) 
Denne utviklingen 
overfører i sum en meget 
omfattende myndighet fra 
ledelsen av det nasjonale 
forvaltningsapparatet til 
EUs organer og 
forvaltning.»





«…nyttig at Nei 
til EU har gått til 
sak for å få 
prøvet om 
Stortingets 
Acer-vedtak er 
ugyldig...»
Eva Nordlund
Kommentator i Nationen





«På 40 år som 
advokat har jeg 
aldri sett noe 
lignende.»
Kjell Brygfjeld
Den ene av Nei til EUs to 
advokater i saken



Nei til EU anker til 
lagmannsretten

• Tingretten har forstått tvistemålsloven § 1-3 feil for 
så vidt angår innholdet av «rettskrav».

• Tingretten har tatt feil når det er lagt til grunn at 
søksmålet dreier seg om et «abstrakt rettsforhold» 
og at Nei til EU mangler aktuell interesse i å 
fremme søksmålet.

• Tingretten har tatt feil når det gjelder 
bedømmelsen av hvor grunnleggende 
suverenitetsavståelsen er for det norske samfunn.



Hva skjer hvis Nei til EU får 
medhold?

• Gir lagmannsretten medhold i at saken 
kan fremmes, vil staten anke til 
Høyesterett.

• Likeledes hvis tingretten skulle gi Nei 
til EU medhold i selve 
suverenitetssaken, vil staten anke.



Hva skjer hvis Nei til EU får 
medhold?

• Regjeringen blir pålagt å stanse 
gjennomføringen av Energipakke 3. 

• EØS-komiteens beslutning er i strid med 
norske grunnlovsforpliktelser.

• Er Stortingets samtykkevedtak ugyldig?

• Lovendringer og forskrifter vil trolig ikke 
være ugyldig.



Hva skjer hvis Nei til EU får 
medhold?

Regjeringen vil måtte rydde opp i 

situasjonen ved enten:

a) Fremme Energipakke 3 på nytt i tråd 

med Grunnloven

b) Oppheve forskrifter og foreslå 

reversering av lovendringer





Bakteppe

EU tar sikte på å bygge 
unionen videre innen 2025. 
Tidligere formann i EU-
parlamentet, Martin Schulz, 
vil ha Europas Forente 
Stater.

• Bankunion 
• Finansunion
• Militær union (PESCO)
• Energiunion

- er sentrale skritt på veien.



EUobserver.com 17.02.16.

EUs energiunion

25. februar 2015 presenterte EU-
kommisjonen meldingen om 
energiunionen. Nasjonale 
reguleringer skal erstattes av én 
felles EU-ramme. Målet er å 
gjøre energi til EUs femte frihet. 

En viktig bakgrunn er at med 
Lisboatraktaten fikk EU i 2009 
betydelig økt myndighet på 
energisektoren.



«EU vil fortsette å integrere 
Norge fullt ut i unionens indre 
energipolitikk.»

Fra EU-kommisjonens melding om energiunionen 
(2015)



• EU vedtok den tredje energimarkedspakken 
i 2009 for et mer velfungerende indre 
marked for elektrisitet og naturgass.

• Nasjonale tiltak skal ikke hindre 
grensekryssende flyt, forbrukerdeltakelse 
eller investeringer.

• Krav til eiermessig skille mellom 
infrastruktur for energioverføring 
(transmisjon) og produksjon eller omsetning.

• Krav om at landene har en uavhengig 
reguleringsmyndighet for energisektoren og 
en uavhengig klagebehandling av 
reguleringsmyndighetens vedtak. 

Tredje 
energimarkedspakke 

• EU-forordning 713/2009 om 
opprettelse av ACER

• EUs tredje elmarkedsdirektiv
• Direktiv om et indre 

gassmarked 
• Forordning om 

grensekryssende 
krafthandel (714/2009)

Vedtatt av Stortinget i mars 
2018.



ACER – EU sitt energibyrå
European Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators

• Ett av et førtitalls EU-byråer som også har 
håndhevings- og vedtaks-myndighet (luftfart, 
finans osv).

• Etablert i 2010 med sete i Ljubljana, Slovenia.

• Skal regulere elektrisitet og naturgass for et 
indre energimarked.

• Kan avgjøre saker der det er uenighet 
mellom nasjonale energimyndigheter, eller 
ACER mener det ikke legges godt nok til rette 
for grensekryssende infrastruktur.





EØS-tilpasning: Regulerings-
myndigheten for energi (RME)

• Det opprettes en reguleringsmyndighet for energi 
(RME), som er en uavhengig enhet i NVE og utenfor 
norsk politisk styring.

• Allerede i januar 2013 opprettet NVE en ny avdeling, 
Elmarkedstilsynet (ET), for å forberede seg på å ivareta 
regulatoroppgavene som følger av EU-regelverket.

• Elmarkedsdirektivets Artikkel 37 nr. 1 (d) fastsetter at 
RME skal følge og gjennomføre rettslig bindende 
vedtak fra ACER eller Kommisjonen.

ACER eller EU-
kommisjonen fatter 
sine vedtak og 
oversender dem til 
overvåkningsorganet 
ESA. ESA fatter 
samme vedtak og 
sender dette til den 
nyopprettede RME, 
som så fatter samme 
vedtak. Det er en 
kostbar kopimaskin!



EUs forlengede arm: Hvordan 
RME/ESA/ACER bestemmer

• Skal overvåke at Norges nettplaner er i 

ovensstemmelse med EUs planer.

• Skal forhåndslage regler for strømflyt i nye kabler.

• Skal godkjenne dersom inntektene fra 

utenlandskabler skal gå til annet enn kabler.

• Skal godkjenne nye kraftbørser.



Det nordiske
kraftmarkedet

Et etablert system for 
kraftutveksling mellom
landene. 

I dag: Nasjonal råderett
er beholdt. 
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Stort norsk
kraftoverskudd

• Norge produserte 148 tWh i
2016. Nettoeksport 17 tWh. 

• Praktisk talt all norsk kraft er
fornybar: 98 % vind og vannkraft
(fornybarandel i EU: 26 %)

Overskuddet skyldes nedlegging
og energisparing i industri, hjem, 
opprusting av kraftverk og
småkraft.

Foto: Statnett



EUs tiårige nettutviklingsplan



Hva er Energipakke 4?
De siste delene ble vedtatt av EUs ministerråd i mai. 
Energipakke 4 består av fire forordninger og fire direktiver. 

I forhold til suvereniteten er disse tre sentrale:
- Den reviderte ACER-forordningen (forordning 2019/942)
- Den reviderte elektrisitetsforordningen (forordning 
2019/943)
- Det reviderte elektrisitetsdirektivet (direktiv 2019/944)

EU-kommisjonen (eventuelt overvåkingsorganet ESA), 
energibyrået ACER og ACERs underbruk i Norge, RME, blir 
gitt enda større makt på bekostning av nasjonal styring. 
Spesielt når det gjelder utvikling og styring av kabler over 
landegrensene, men også i Norge. 



Regioninndeling i energiunionen

ACER avgjør det geografiske området for de nye 
regionale koordineringssentrene. Kostnadene 
fordeles mellom nasjonale nettselskap og betales 
over nettleien. Styret kan selv foreslå å utvide sin 
makt overfor medlemsstatene i regionen.

Koordineringssentrene skal sikre at EUs lover blir 
fulgt, spesielt på mellomlandsforbindelser. 

Gjennom de regionale koordineringssentrene blir 
kontroll- og oppfølgingssystemet i EUs energiunion 
mer operativt og direkte, med ACER på toppen. 



Lokale ACER-kontor

For å utføre ACERs oppgaver på en «god og effektiv» 
måte, kan direktøren avgjøre om det skal utplasseres 
én eller flere tjeneste-menn i et land. 

Før ACER etablerer et slikt lokalt kontor skal det 
hentes inn synspunkter fra det berørte landet, men 
ACER kan etablere et slikt kontor selv om landet ikke 
samtykker. 

Dette gir ACER anledning til en svært tett oppfølging 
av enkeltland.



ACER avgjør flaskehalsinntektene
Allerede energipakke 3 begrenser muligheten for bruk av 
flaskehalsinntektene til å redusere nettleia, slik Statnett 
gjør i dag. 

Den nye elektrisitetsforordningen legger enda 
strammere føringer og innskjerper rapporteringsplikten. 

Flaskehalsinntektene skal brukes til å sikre at kapasitet 
står til rådighet gjennom utbygging, forbedring og 
optimalisering av linjenettet. 

ACER fastsetter kriteriene for hvordan inntektene skal 
anvendes, og lager regler for når og hvor lenge 
overskytende inntekter får lov til å bli stående på sperret 
konto før de blir brukt. 



Utbygging av utenlandskabler og 
annen infrastruktur

ACER har allerede i energipakke 3 en sentral rolle i 
utviklingen av ny transeuropeisk infrastruktur for 
elektrisitet og gass, og ACER kan også treffe bindende 
vedtak. 

Sammen med Infrastrukturforordningen (347/2013) gir 
den reviderte ACER-forordningen EUs energibyrå plikt og 
rett til tett oppfølging av nye utenlandsprosjekter. 



Utbygging av utenlandskabler og 
annen infrastruktur, forts.

Med en gang et prosjekt har blitt «tilstrekkelig modent» 
skal prosjekteierne sende inn en anmodning om 
investering. Den skal inneholde forslag til 
kostnadsfordeling og skal sendes til 
reguleringsmyndighetene i alle berørte land. 

Hvis reguleringsmyndighetene ikke kommer til enighet 
innen seks måneder, går saken videre til ACER. Byrået 
skal så treffe vedtak om kostnadsfordelingen og hvordan 
investeringskostnadene skal reflekteres i nett-tariffene.



Utbygging av utenlandskabler og 
annen infrastruktur, forts.

Statnett skal hvert andre år sende til RME en tiårig 

nettutviklingsplan med tidsramme for alle prosjekt. 

RME skal påse at planen følger EUs tiårige 

nettutviklingsplan. 

Om det er noen som helst tvil om at planen er fulgt, skal 

det rapporteres til ACER. RME kan selv be om at 

Statnetts plan blir endret.



Utbygging av utenlandskabler og 
annen infrastruktur, forts.

Dersom Statnett ikke gjennomfører en investering 

som står på Statnetts tiårsplan innen tre år, tar RME 

styring.

Statnett får tre valgmuligheter: 

- gjennomføre investeringen, 

- sørge for at andre kan ta investeringen, eller 

- kreve en kapitalutvidelse med deltakelse av andre 

investorer. 

EU og RME kan altså presse fram gjennomføring. 

Alle kostnader skal dekkes over nettleien.



Samsvarsoffiser i Statnett – for EU

For å være helt sikre på at nasjonale systemoperatører som 
Statnett følger EU-reglene, innstifter EU en samsvarsoffiser 
(compliance officer) som skal følge og overvåke Statnett. 

Stillingen utnevnes av styret i Statnett, men godkjennes av 
RME. 

Samsvarsoffiseren skal sende over investeringsplaner for 
nett til RME og ACER, samtidig som de går til Statnetts 
styre. 

Bryter planene med EUs tiårsplan for nettutvikling skal 
samsvarsoffiseren rapportere til RME. Offiseren kan møte 
på alle møter i Statnetts administrasjon som omhandler 
tilgang til nettforbindelser. 



Reguleringsmyndigheten for energi
Finner RME at noe som har med grensekryssende forhold å 
gjøre ikke er løst innen 4 måneder, skal det rapporteres til 
ACER. ACER fatter vedtak. 

RME kan selv fatte vedtak for å sikre a t strømmarkedet 
fungerer, og treffe vedtak direkte overfor strømselskap. 

RME kan også ilegge bøter til strømselskap som ikke følger 
elektrisitetsdirektivet, vedtak fra RME eller ACER. 

Når ACER kommer med en uttalelse om brudd på EU-
regler, skal RME i de berørte landene med enstemmighet 
fastslå om det er brudd på reglene og bestemme hvilke 
tiltak som skal iverksettes. Hvis reguleringsmyndighetene 
unnlater å gjøre dette innen fire måneder, skal saken 
forelegges ACER for vedtak.







Europas grønne
batteri?

• Fornybardirektivet skal gi
energiunionen en «grønn profil», med 
Norge som «balansekraft». Vannkrafta
er mest fleksibel.

• Tanken bak «smarte strømmålere»: 
Norsk eksport når det ikke blåser og
sola ikke skinner i Europa. Eksport på 
dagtid og import av billig strøm på 
natta kan virke lurt. Men:

• Dette forutsetter hard effektkjøring av
turbinene og hyppig regulering av
vannstanden.

• Skadelig for det biologiske
miljøet.

• Oppmuntrer ikke til energi-
sparing, men til å bruke mest
mulig strøm når den er billigst.

Foto: Statnett



«Norske bidrag til balansekraft blir antakelig så små at 
vi ikke kan se at de forsvarer de dramatisk negative 
konsekvensene for norsk natur som følge av økt 
effektkjøring.»

«Naturvernforbundet krever at Statnett pålegges å
avvente videre utvikling av prosjektet inntil en ny
konsekvensutredning foreligger.»

Brev fra Naturvernforbundet til NVE 14. desember 2017.



Takk for meg
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