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Umsögn sendanda til Utanríkismálanefndar Alþingis um ofangreint efni 

Ágrip röksemda:

a) Stjórnarskráin:
I „Álitsgerð"1 kemur fram, að OP#3 stangist að öllum líkindum á við Stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands, einkum og sér í lagi á þetta við um reglugerð nr 713/2009. Engin 
heimild sé til lagasetningar, sem brjóti í bága við Stjórnarskrá, þótt svo standi á, að 
lögin eigi ekki við þær aðstæður, sem uppi eru við lagasetninguna, þ.e. í þessu tilviki, 
að Ísland er ótengt við sameiginlegan raforkumarkað Evrópusambandsins (ESB).
Af þessum sökum má ekki samþykkja þessa þingsályktunartillögu, þ.á.l.t., fyrr en 
„stjórnlagavandinn" hefur verið leiddur til lykta. Það er engin lausn að fresta 
vandanum, því að þá geta landsmenn skyndilega staðið andspænis mikilli réttaróvissu, 
eins og vikið verður að í lið b. Sjá einnig Greinargerð A.

b) EES-samningurinn:
Þ.á.l.t. kveður á um að innleiða ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr 93/2017, 
um breytingu á IV. viðauka EES-samningsins um orku, í landsrétt. Siðan er ætlunin að 
kveða á um í lögum, að ekki megi leggja sæstreng til Íslands án samþykkis Alþingis og 
að reglugerð nr 713/2009 verði tekin út úr landsrétti, þar til Alþingi samþykkir lagningu 
sæstrengs. Með þessum hætti er lagt til, að téð ákvörðun nr 93/2017 verði innleidd í 
landsrétt með eðlisbreytingu. Slíkt er fordæmalaust í sögu EES-samstarfsins, enda brot 
á EES-samninginum, gr. 7. Það er sennilegt, að ESA (Eftirlitsstofnun EFTA) muni 
framfylgja hlutverki sínu sem eftirlits- og aðgerðastofnun, þegar komizt hefur verið að 
þeirri niðurstöðu þar á bæ, að skuldbindingar EES-samningsins hafa ekki verið 
uppfylltar af Íslendingum. Þessi s.k. fyrirvari Alþingis stendur á þjóðréttarlegum 
brauðfótum og er ónothæfur. Lítið sem ekkert samráð virðist hafa verið haft við 
samstarfsaðila Íslands í EFTA, ef marka má svar norska utanríkisráðherrans í 
Stórþinginu við fyrirspurn um málið í byrjun apríl 2019, en þar lýsti hann því yfir, að 
Íslendingar hefðu enga bindandi viðbótar fyrirvara fengið aftir samþykkt Sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr 93/2017. Bezta úrræði Alþingis í þessari stöðu er að neita að 
aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara, sbr lið f. Sjá einnig Greinargerð B.

c) Raforkumarkaðurinn:
Með innleiðingu OP#3 skyldar Alþingi Íslendinga til að markaðsvæða viðskipti með 
rafmagn að hætti ESB. Slík frjáls samkeppni með rafmagn felur oftast í sér stofnun 
uppboðsmarkaðar í orkukauphöll, þar sem einnig þrífast afleiðuviðskipti með rafmagn. 
Þetta fyrirkomulag, sem felur í sér spákaupmennsku með raforku, en er samt hampað 
sem aukinni neytendavernd, kann hæglega að snúast upp í andhverfu sína með 
hækkandi raforkuverði til almennings og síðar til stórnotenda.
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Alþingi ætti ekki að leggja drögin að slíkri óvissuferð, sem getur leitt til óheillaþróunar 
fyrir samkeppnishæfni landsins, atvinnuöryggi, verðmætasköpun og lífskjör 
almennings, heldur að hafna OP#3, sjá Greinargerð C.

d) Orkulindirnar:
Hérlendis hefur verið deilt um, hvort OP#3 spanni eignarhald á orkulindum. Í 
„Álitsgerð"1) er sýnt fram á, að ESB hefur umtalsverðar heimildir til lagasetningar um 
eignarhald og ráðstöfun orkulinda, eins og rakið verður í D-lið greinargerðar. 
Áhrifaríkast er þó að virða fyrir sér raunveruleikann. ESA hefur á grundvelli OP#2 og 
samkeppnisreglna Evrópuréttar sent ríkisstjórninni bréf, þar sem þess er farið á leit, að 
virkjunarleyfi verði gerð tímabundin og að þeim verði úthlutað að nýju á markaðsverði. 
Væntanlega á ESA við EES-markaðinn. Innan ESB sendi Framkvæmdastjórnin bréf þann 
8. marz 2919 til ríkisstjórnar Frakklands og 7 annarra aðildarríkja, þar sem þær voru 
beðnar um að sýna fram á, að raforkusamningar orkuvinnslufyrirtækja í ríkiseigu væru 
í samræmi við ESB-rétt. Þá er átt við, að ekki felist í þeim ríkisstuðningur. 
Framkvæmdastjórnin hefur krafizt þess af frönsku ríkisstjórninni, að dregið verði úr 
markaðshlutdeild fyrirtækisins EdF, sem er franska Landsvirkjun, og franska 
ríkisstjórnin sendi Framkvæmdastjórninni sáttatilboð árið 2018 um að koma til móts 
við langvarandi kröfur hennar um einkavæðingu virkjanaleyfa. Þau verða þá seld á 
frjálsum markaði.
Innleiðing OP#3 á Íslandi og í kjölfarið markaðsvæðing raforkuviðskipta eykur hættu á 
því, að ESA muni fetta fingur út í nýja eða endurnýjaða langtímasamninga opinberra 
orkuvinnslufyrirtækja hérlendis og úrskurði þá jafnvel ólöglega opinbera aðstoð ríkis 
eða sveitarfélaga við t.d. orkukræfa kaupendur. Þá er mjög líklegt, að yfir 70 % 
markaðshlutdeild Landsvirkjunar verði horn í síðu ESA, eins og mikil markaðshlutdeild 
EdF varð ástæða kröfugerðar Framkvæmdastjórnarinnar um að selja vatnsorkuver í 
eigu EdF.
Samþykkt Alþingis á innleiðingu OP#3 jafngildir í raun viljayfirlýsingu um, að Ísland 
verði á innri raforkumarkaði ESB. Þá gilda sömu reglur á þessu sviði og í ESB-löndunum, 
og þar með mega Íslendingar búast við sams konar aðlögunarkröfum frá ESA og lýst er 
hér að ofan frá Framkvæmdastjórninni. Þetta þýðir „afsal á yfirráðum yfir auðlindum", 
og þess vegna ber Alþingi að synja OP#3 staðfestingar.

e) Aflsæstrengur:
Sæstrengurinn „Ice-Link" er enn í Kerfisþróunaráætlun ESB og á forgangsverkefnalista 
Framkvæmdastjórnarinnar um samfélagslega æskileg verkefni (hér er um að ræða 
samfélag EES-þjóðanna), s.k. PCI-lista, útg. 3. Ríkisstjórn Íslands hefur ekki vald til að 
breyta honum, enda er hann samþykktur af ýmsum stofnunum, ráðherraráðinu og ESB- 
þinginu. Næsta útgáfa birtist 2020. Aflétting hins stjórnskipulega fyrirvara af OP#3 er 
stefnumarkandi um, að Ísland verði á innri raforkumarkaði ESB. Þess vegna er téð ósk 
ríkisstjórnarinnar mótsagnakennd, og mat ESB kann þess vegna að verða það, að „Ice- 
Link" eða annars konar tenging Islands við innri raforkumarkaðinn verði á PCI-lista, 
útg.4.
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Fyrirvarinn um samþykki Alþingis á sæstreng er einstæður og er andstæður hlutverki 
OP#3, þar sem stefnumiðið er að auka flutningsgetu fyrir orku (rafmagn og jarðgas) á 
milli landa, og ACER (Orkustofnun ESB) á að liðka til fyrir þessari þróun mála. Í OP#3 
eru ESA/ACER veittar valdheimildir óháð því, hvort millilandatengingar eru fyrir hendi. 
ACER skal hafa á höndum eftirlit með framfylgd Kerfisþróunaráætlunar ESB og þar með 
framvindu „Ice-Link" verkefnisins. Komi umsókn til Orkustofnunar um leyfi til lagningar 
aflsæstrengs frá aðila innan EES, sem fullnægir öllum settum kröfum, en Alþingi neitar 
að veita leyfi, mun ACER senda skýrslu um málið til Framkvæmdastjórnarinnar. 
Neikvæð afstaða Alþingis til sæstrengs virðist þar að auki brjóta gegn 11. og 12. gr. EES- 
samningsins, sem banna hvers konar viðskiptahindranir á inn- og útflutning á vöru, og 
rafmagn er vara í skilningi ESB-réttar. Aðstandendur sæstrengsverkefnisins geta leitað 
réttar síns, og þá mun EFTA-dómstóllinn dæma um, hvernig túlka ber ESB/EES-réttinn. 
Sjá einnig Greinargerð E.

f) Neitunarvald:
Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. maí 2017 um innleiðingu OP#3 var tekin 
með fyrirvara um samþykki þjóðþinga EFTA-landanna þriggja í EES, og það ríkir enginn 
ágreiningur um það, að Alþingi er í fullum rétti að neita að aflétta hinum stjórnlagalega 
fyrirvara af þessari ákvörðun, sbr EES-samninginn, gr. 93, og Samninginn um fastanefnd 
EFTA-landanna, gr. 6. Fer málið þá aftur til umfjöllunar Sameiginlegu EES-nefndarinnar, 
þar sem fulltrúar Íslands geta gert skilmerkilega grein fyrir því, hvers vegna Alþingi sá 
sér ekki fært að aflétta hinum stjórnlagalega fyrirvara. Þar verður þá jafnframt hægt 
að semja um varanlega fyrirvara fyrir Ísland við OP#3, og mun hann þá á ný fara til 
þinglegrar meðferðar í EFTA-löndunum þremur. Þess má geta, að kærumál á hendur 
norska ríkinu er til meðferðar fyrir þingréttinum í Ósló (fyrsta dómsstigið), þegar þetta 
er ritað, þar sem kærendum þótti málsmeðferð Stórþingsins ekki vera í samræmi við 
stjórnarskrá. Komi málið aftur til afgreiðslu Stórþingsins, kunna úrslit þess að fara á 
annan veg en síðast. Nánar um neitunarvaldið í Greinargerð F.
Um beitingu neitunarvaldsins segir í „Álitsgerð"1), kafla 5, m.a.;
„Sé stjórnskipulegum fyrirvara viðhaldið í  heild sinni, þýðir það, að fyrirvarinn gildir um 
öll EES/EFTA-ríkin, sbr 2. mgr., 93. gr. EES-samningsins. Það er réttur EES/EFTA- 
ríkjanna samkvæmt EES-samningnum að neita upptöku gerða í EES-samninginn og 
eftirfarandi innleiðingu á viðkomandi gerðum á þeim grundvelli, sbr 103. gr. EES- 
samningsins. Slíkt kallar hins vegar á sáttameðferð á vettvangi sameiginlegu EES- 
nefndarinnar, sbr 102. gr. EES-samningsins."

Niðurstaða:
Hér að framan hafa verið tínd til veigamikil rök fyrir Alþingi til að neita að aflétta hinum 
stjórnskipulega fyrirvara af OP#3. Það hafa engin veigamikil rök verið færð fyrir hinu mótsetta. 
Hér var einnig tíundað, að beiting neitunarvalds þjóðþinga EFTA-landanna er eðlilegur þáttur, 
sem gert er ráð fyrir í EES-samninginum. Þar mun Íslendingum, Norðmönnum og 
Liechtensteinum, veitast tækifæri til að ræða við fulltrúa ESB á réttum vettvangi um þróun 
umræðunnar í löndunum og um þróun viðhorfa innan stjórnmálaflokkanna til OP#3 frá
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ákvörðuninni um upptöku OP#3, 5. maí 2017. Vitað er, að djúpstæðar deilur urðu um málið í 
Noregi 2017-2018, og nú er þar rekið dómsmál, eins og áður sagði.
Miklar áhyggjur voru á meðal flokksmanna stærsta stjórnmálaflokksins, Verkamannaflokksins, 
aðallega vegna ACER og reglugerðar nr 713/2009, svo að e.t.v. munu Norðmenn einnig vilja 
semja um undanþágur í þetta skiptið. Að öllu þessu virtu er það eindregin ráðlegging höfundar 
þessarar umsagnar, að Alþingi neiti að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara af OP#3.

Greinargerð:
A) Um Stjórnarskrána:

I „Álitsgerð"1) eru skráðar mikilvægar leiðbeiningar til Alþingismanna við yfirvegun á 
því, hvort Stjórnarskráin leyfi þeim að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara af OP#3, 
t.d. í gr. 4.1, sem vitnað verður til hér, því að hún tekur af öll tvímæli um, að 
Alþingismenn yrðu valdir að alvarlegri réttarlegri óvissu, ef þeir styðja afléttingu hins 
stjórnskipulega fyrirvara við OP#3:
„Eins og áður greinir varða flestar reglurnar, sem fela ísé r valdframsal til ESA, aðgang 
að grunnvirkjum yfir landamæri og rekstraröryggi þeirra. Slíkum grunnvirkjum, t.d. 
sæstreng, hefur ekki verið komið á fó t hér á landi. Það breytir því þó ekki, að þriðji 
orkupakkinn verður ekki tekinn upp í  íslenzkan landsrétt nú, nema hann standist 
stjórnarskrána. Verður ákvörðun Alþingis um, hvort aflétta eigi stjórnskipulegum 
fyrirvara Íslands við þriðja orkupakkann og innleiða hann í íslenzkan landsrétt að 
miðast við þá forsendu, að grunnvirkjum yfir landamæri verði komið á fó t hér á landi, 
en við þær aðstæður myndi reyna á umrætt valdframsal til ESA, einkum samkvæmt 
reglugerð nr 713/2009."
Hér er talað tæpitungulaust um, að Stjórnarskrárviðfangsefnið verði að fást við 
undanbragðalaust, þ.e. til að koma í veg fyrir réttaróvissu er ekki nóg að undanskilja 
ásteytingarstein Stjórnarskrárinnar, reglugerð 713/2009, íslenzkum landsrétti með 
lagasetningu Alþingis. Lögspekingarnir hnykkja á þessu í framhaldinu í gr. 4.1:
„Engin heimild er tilþess að taka ílög  ákvæði, sem ekki fá  staðizt íslenzka stjórnarskrá, 
þó að svo standi á, að ekki reyni á umrædd lagaákvæði í  svipinn. Verður því að telja 
rökrétt og raunar óhjákvæmilegt, að tekin sé afstaða til stjórnskipulegra álitaefna, sem 
tengjast þriðja orkupakkanum, nú þegar og það áður en Alþingi samþykkir þriðja 
orkupakkann."
Framhjá þessari greiningu höfunda „Álitsgerðar"1) getur Alþingi ekki gengið án þess að 
skapa réttaróvissu í landinu. Það er pólitískur kattarþvottur og sýndarmennska að 
halda því fram, að veikur varnagli, sbr lið B, sem felur í sér löggjöf, sem afnemur virkni 
reglugerðar 713/2009 í landsrétti Íslands, þangað til Alþingi heimili lagningu sæstrengs 
til Íslands, breyti þeirri staðreynd, að innleiðing reglugerðar 713/2009 er ótímabær og 
skapar réttaróvissu, þar til greitt hefur verið úr Stjórnarskrárvandanum.
Lok gr. 4.1 hljóðar svo:
„ Verður því að hafna því sjónarmiði, að álitaefni tengd valdframsali til ESA skipti ekki 
máli á þessu stigi, þar sem grunnvirki yfir landamæri eigi enn eftir að líta dagsins ljós
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hér á landi, og því sé Alþingi fæ rt að samþykkja þriðja orkupakkann, hvað svo sem líði 
stjórnskipulegum álitaefnum varðandi valdframsal til ESA."
Hér eru komin nauðsynleg og nægjanleg rök fyrir Alþingi til að neita að aflétta hinum 
stjórnskipulega fyrirvara.

B) Um EES-samninginn:
Sú aðferð við innleiðingu OP#3 í íslenzkan landsrétt, sem lögð er til í þ.á.l.t. 
utanríkisráðherra, sem hér er til umfjöllunar, er óleyfileg að ESB-rétti og brýtur gegn 
EES-samninginum, gr.7. Samkvæmt þ.á.l.t. verður allur OP#3 innleiddur í íslenzkan 
rétt, en síðan komi lagasetning, sem geri ákvæði reglugerðar 713/2009 um „grunnvirki 
yfir landamæri" óvirk, þangað til Alþingi heimili lagningu sæstrengs til Islands. Ef úr 
verður, jafngildir þessi aðferð tilraun Alþingis til að sniðganga ofangreinda grein EES- 
samningsins. Við þessar aðstæður verður það skylda ESA eftir innleiðingu að gera 
athugasemd við ríkisstjórn Íslands út af gallaðri innleiðingu OP#3. Þar sem Alþingi 
aflétti hinum stjórnskipulega fyrirvara af öllum OP#3, en leyfði honum ekki að taka gildi 
í íslenzkum landsrétti að öllu leyfi, hafa ESA og EFTA-dómstóllinn ástæðu til að álykta, 
að Ísland hafi brugðizt skyldum sínum. Í þessu sambandi hefur yfirlýsing 
framkvæmdastjóra orku- og loftslagsmála ESB ekkert lögformlegt gildi. Hún er alls 
engin viðmiðun fyrir ESA við ákvörðun þessarar Eftirlitsstofnunar EFTA um viðbrögð. 
Til að hafa réttarlegt gildi gagnvart ESA og EFTA-dómstólinum verður fyrirvari Íslands 
að njóta einróma stuðnings Sameiginlegu EES-nefndarinnar og að hljóta óumdeilanlega 
staðfestingu Framkvæmdastjórnar, Ráðherraráðs og þings ESB.
Sama mat á þessum „gallaða" fyrirvara er að finna í „Álitsgerð"1), t.d. gr. 6.4:
„E f Alþingi myndisamþykkja ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnarfrá 5. m a í2017, 
en léti allt að einu hjá líða að innleiða reglugerð nr 713/2009 í landsrétt, þá fæ li slíkt í 
sér brot gegn skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum, og gæti það m.a. 
orðið til þess, að ESA höfðaði samningsbrotamál á hendur Íslandi. A f sömu ástæðum 
myndi Alþingi í  raun ekki geta fellt úr gildi lagasetningu, sem innleiddi reglugerð nr 
713/2009 í landsrétt. Jafnframt verður ekki séð, að Ísland geti óskað eftir breytingum 
á ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, eftir að hún hefur öðlazt endanlegt gildi 
(með því að Ísland aflétti stjórnskipulegum fyrirvara við hana). Samkvæmt 
framansögðu er vandséð, að Ísland gæti „afturkallað" fram sal ríkisvalds til ESA á 
grundvelli reglugerðar nr 713/2009, ef reglugerðin væri tekin upp í EES-samninginn. 
Loks skal tekið fram, að EES-samningurinn er uppsegjanlegur sem slíkur, sbr 127. gr. 
Höfundar telja, að sú staðreynd hafi þó engin teljandi áhrif við mat á því, hvort upptaka 
og innleiðing EES-reglna, sem hér er fjallað um, fari í  bága við stjórnarskrána."
Það er engum vafa undirorpið, að með því að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara af 
OP#3 bakar Ísland sér þjóðréttarlega skuldbindingu til að innleiða reglugerð nr 
713/2009 í landsrétt. Þar með skapar Alþingi réttaróvissu í landinu. Sú staða er 
einsdæmi í sögu EES-samningsins, og hún er til þess fallin að rýra traust erlendis til 
Íslands sem þátttakanda í fjölþjóðlegu samstarfi. Að öllu þessu virtu er aðferðin ótæk. 
Alþingi ber að halda sig við leikreglur EES-samningsins og neita að aflétta hinum 
stjórnskipulega fyrirvara.
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C) Um raforkumarkaðinn:
Raforkumarkaðurinn á Íslandi er gjörólíkur raforkumarkaðinum í ESB í tveimur 
grundvallaratriðum.
Í fyrsta lagi er Ísland og verður fákeppnimarkaður, þ.e.a.s. hér verða aldrei nægilega 
margir raforkubirgjar, hvorki á heildsölu- né smásölumarkaði, til að frjáls samkeppni fái 
þrifizt á milli þeirra, sem gæti skilað sambærilegum árangri og í ESB-löndunum til 
verndunar hagsmunum neytenda. Með öðrum orðum, ef sú fákeppnistaða væri uppi 
á teninginum í ESB, væri raforkuverðið þar væntanlega enn hærra en þó er raunin.
Í öðru lagi er frumorka íslenzkra virkjana háð duttlungum náttúrunnar, sem hefur í för 
með sér, að hættan á orkuskorti er meiri en í kerfum, sem reiða sig á 
eldsneytismarkaðinn. Virkjanirnar hérlendis nýta nánast einvörðungu tvær gerðir 
frumorku, vatnsafl og jarðgufuafl, sem eykur hættu á orkuskorti enn meir.
Það magnar svo vandann í frjálsu samkeppniumhverfi á raforkumarkaðinum, að þessar 
tvær grunngerðir virkjana eru eðlisólíkar. Vatnsaflsvirkjanir eru sveigjanlegar í rekstri, 
en helzt þarf að reka gufuaflsvirkjanir á föstu álagi nálægt fullri getu. Þess vegna verður 
orkan frá vatnsorkuverum verðmætari en frá gufuverum, og heildarkostnaður, fastur 
og breytilegur, er yfirleitt lægri frá vatnsorkuverum. Vegna yfirburða samkeppnistöðu 
sumra virkjana umfram aðrar verður til ójafnvægi á markaði, sem leitt getur til 
óeðlilega mikillar vatnsnotkunar, svo að of hratt dragi niður í miðlunarlónum, til að 
vatnið þar endist fram á vor, eins og nauðsynlegt er fyrir stöðugleika á markaði. Þetta 
ástand mun leiða til raforkuverðshækkana og jafnvel ofnýtingar jarðgufuforða, við lága 
stöðu miðlunarlóna að vetrarlagi, sem er óafturkræft ástand í jarðgufugeyminum til 
skemmri tíma litið.
Til að bæta úr þessum ágöllum markaðskerfisins þarf miðlæga auðlindastýringu þvert 
á vinnslufyrirtækin, en sá er gallinn við þetta markaðskerfi, sem sniðið er við 
eldsneytisknúið raforkukerfi ESB, að slík auðlindastýring brýtur í bága við strangar 
reglur fjórfrelsisins, sem banna inngrip ríkisins í markaðinn.
Afleiðingin af því að innleiða raforkumarkaðskerfi á Íslandi, sem sniðið er við gjörólíkar 
aðstæður þeim, sem hérlendis eru við lýði, og hentar okkur þess vegna engan veginn, 
verður aukin hætta á orkuskorti og þar af leiðandi hærra raforkuverð en hér yrði með 
óbreyttum raforkumarkaði. Ef þessi sviðsmynd raungerist, mun kostnaður fyrirtækja 
og heimila aukast að óþörfu, og komi til skömmtunar á rafmagni, verður tjónið fljótt 
meira en þúsundfalt andvirði raforkunnar, sem vantar.
Við setningu raforkulaga 2003, þar sem OP#1 var lögfestur, var ábyrgðin á 
afhendingaröryggi raforku tekin af Landsvirkjun, og nú ber enginn þessa ábyrgð að 
lögum. Úr þessu þarf að bæta, því að markaðurinn er ekki fær um það við íslenzkar 
aðstæður. Ef sú leið verður farin til að bæta afhendingaröryggið að sækjast eftir 
sæstrengstengingu við erlent raforkukerfi, mun verða farið úr öskunni í eldinn varðandi 
afhendingaröryggið, því að á frjálsum markaði leitar raforkan þangað, sem hæst verð 
er í boði. Ef tengingin er við innri markað ESB, verða útflutningshömlur bannaðar á 
þeirri vöru, sem ESB telur rafmagnið vera, samkvæmt EES-samninginum. Íslenzkt 
atvinnulíf verður óhjákvæmilega undir í samkeppninni um innlent rafmagn vegna
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hærra kostnaðarstigs hérlendis af margvíslegum ástæðum. Afleiðingin verður miklu 
einhæfara atvinnulíf, minni verðmætasköpun og fækkun starfa hérlendis.
Með OP#3 verður innleiðing markaðskerfis ESB fyrir rafmagn skylduverkefni íslenzkra 
stjórnvalda, en hún er valfrjáls samkvæmt OP#2 frá 2008. Til að sneiða hjá alvarlegum 
afleiðingum OP#3 hérlendis ætti Alþingi að segja nei við OP#3.

D) Um orkulindirnar:
Hérlendis hefur orðið að deiluefni í hvaða mæli OP#3 muni hafa áhrif á eigna- og 
ráðstöfunarrétt íslenzkra orkulinda og virkjana. Um eignarréttarákvæði EES- 
samningsins hafa verið skrifaðar lærðar ritgerðir, og má þar nefna ritgerð2) eftir norska 
lagaprófessorinn Peter Örebech. Í þessu sambandi er nauðsynlegt að gera sér grein 
fyrir því, að lagatexta þarf að túlka í ljósi fjórfrelsisins á þeim sviðum, þar sem það gildir. 
Með OP#3 verður skylda að innleiða frjálsa samkeppni með rafmagn, sem vafalaust 
mun auka áhuga fjárfesta á íslenzkum orkulindum og virkjunum.
Hins vegar hefur ESA þegar með bréfi til ríkisstjórnarinnar fyrir um tveimur árum gert 

athugasemdir við núverandi fyrirkomulag úthlutunar á virkjunarleyfum á Íslandi. Er 
þetta í samræmi við athugasemd framkvæmdastjórnar ESB við einar 8 ríkisstjórnir 
aðildarlanda ESB. Ásteytingarsteinninn er varanleiki virkjunarleyfanna og verðlagning, 
en samkvæmt ESB/ESA þarf úthlutunin að fara fram á grundvelli markaðsvirðis 
leyfanna. Það jafngildir kröfu um útboð eða uppboð virkjanaleyfa með tiltölulega 
skamman gildistíma. Ekki verður betur séð en af þessu muni leiða, að íslenzkar 
virkjanir, sem starfa á grundvelli vatnsréttinda í eigu ríkis eða sveitarfélaga eða 
jarðgufuréttinda í opinberri eigu, muni verða markaðsvara innan EES.
Þar sem orkufyrirtæki í eigu ríkisins, t.d. EdF í Frakklandi, eru með ríkjandi 
markaðshlutdeild, virðast þar að auki viðkomandi ríkisstjórnir ESB-landanna, þar sem 
OP#3 hefur haft lagagildi í áratug, standa frammi fyrir kröfu Framkvæmdastjórnarinnar 
um að draga úr þessari markaðshlutdeild. Þannig hafa borizt fregnir af mótmælum í 
Frakklandi vegna áforma ríkisstjórnarinnar um sölu vatnsorkuvera í eigu EdF að kröfu 
Framkvæmdastjórnarinnar. Í ljósi þessara tíðinda má fastlega búast við, að íslenzka 
ríkisstjórnin muni standa frammi fyrir þeirri kröfu ESA að selja einhverjar 
vatnsaflsvirkjanir Landsvirkjunar innan EES, þegar markaðskerfi ESB með raforku hefur 
séð dagsins ljós á Íslandi í kjölfar innleiðingar Alþingis á OP#3.
I „Álitsgerð"1) eru leidd rök að því, að ESB hafi nú þegar heimildir til afskipta af 
auðlindanýtingu aðildarlandanna á orkusviðinu og geti aflað sér enn frekari heimilda á 
grundvelli stjórnarskrárígildis ESB, Lissabonsáttmálans. Í Álitsgerðinni, gr. 6.2, er 
dregin upp dökk mynd af hugsanlegum afskiptum ESA af stjórnun orkuauðlinda á 
Íslandi:
„Jafnvel þó að lagt væri til grundvallar, að ákvarðanir ESA beindust einungis að 
innlendum eftirlitsstjórnvöldum (t.d. Orkustofnun), þá verður engu að síður að hafa í 
huga, að ákvörðunarvald hinnar erlendu stofnunar skv. reglugerð nr 713/2009 tekur 
a.m.k. óbeint til skipulags og ráðstöfunar á mikilvægri orkuauðlind þjóðarinnar. Slíkt 
valdframsal getur ekki talizt minni háttar ískilningi viðmiðana, sem líta ber til við mat 
á stjórnskipulegu lögmæti valdframsals til alþjóðlegra stofnana á sviði EES-
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samningsins. Þessu má, með einhverri einföldun, líkja við, að ESA væri falið vald til að 
ákveða leyfilegan hámarksafla ríkja á sviði sjávarútvegs.
A f framangreindum ástæðum, og þar sem umrætt valdframsal til ESA lýtur að nýtingu 
og ráðstöfun orkuauðlinda, verður valdheimildum ESA skv. reglugerð nr 713/2009 ekki 
jafnað til áþekkra valdheimilda, sem ESA hefur fengið eftir gildistöku EES-samningsins, 
s.s. á grundvelli reglna um fjármálamarkaði, flugöryggi og losunarheimildir."
Áður hefur verið bent á í þessari greinargerð, að varnaglinn gagnvart gildistöku 
reglugerðar nr 713/2009 er svo veikur, að það er undir hælinn lagt, hversu lengi hann 
verður við lýði. Þess vegna er stórhætta á því, að með innleiðingu OP#3 í íslenzkan rétt 
verði stigið fordæmalaust stórt skref til valdframsals frá Íslandi til ESA/ESB í sögu EES- 
samningsins.

E) Um aflsæstreng:
Hér að framan hafa verið leidd rök að því, að aflétting hins stjórnskipulega fyrirvara af 
OP#3 muni vafalítið leiða til þess innan tíðar, að reglugerðin um lagalega bindandi 
ákvörðunarvald ACER um millilandatengingar fyrir raforku, nr 713/2009, verði í gildi 
hér. Jafnframt mun þá falla úr gildi lagasetning um, að aflsæstengur verði ekki lagður 
til útlanda án samþykkis Alþingis. Ástæðan er, að sú lagasetning stríðir gagn anda 
OP#3, brýtur í bága við hann, og þar sem innlenda löggjöf og EES-samninginn greinir á, 
skal sú innlenda víkja. Þetta hafa Íslendingar undirgengizt með EES-samninginum.
Þá er spurningin sú, hvort áhugi sé í stofnunum ESB og hjá fjárfestum fyrir beinni eða 
óbeinni tengingu íslenzka raforkukerfisins við innri raforkumarkað ESB.
Það virðist vera áhugi á báðum vígstöðvum. Annars hefði sæstrengurinn "Ice-Link" ekki 
ratað inn á forgangsverkefnaskrá ESB um millilandatengingar. Það fer eftir 
fjárhagsstuðningi við verkefnið úr sjóðum ESB, hversu mikill áhugi fjárfesta verður, 
þegar á hólminn kemur. Fyrirtæki Breta og Norðmanna, NorthConnect, um 
samnefndan sæstreng á milli Noregs og Skotlands, sem á umsókn um leyfi fyrir 
sæstreng til afgreiðslu hjá NVE, norsku orkustofnuninni, mun hafa fengið ádrátt um 
styrk til strengsins, sem nemur a.m.k. öllum hönnunar- og undirbúningskostnaði hans. 
Árið 2022 á að verða síðasta rekstrarár kjarnorkuvera í Þýzkalandi, og árið 2025 munu 
Bretar áforma lokun síðustu kolakyntu orkuvera sinna. Líklega munu gaskynt orkuver 
að mestu fylla í skarðið í báðum löndunum, en þau munu væntanlega bæði sækjast 
eftir að komast í viðskipti við raforkubirgi með mikinn sveigjanleika til að afhenda orku, 
þegar aflskortur er frá vindmyllum og sólarhlöðum, og til að taka við orku, þegar 
offramboð er á afli í þessum löndum. Það gæti þess vegna farið svo, að verðmæti 
umhverfisvænnar raforku muni fara vaxandi á næsta áratugi, en komi hins vegar fram 
ný, stórtæk tækni, gætu verðmætin farið minnkandi.
Í ritgerð3) sinni sýndi norski þjóðhagfræðiprófessorinn Anders Skonhoft fram á, að 
þjóðhagslegt tap væri af sæstrengjum í Noregi vegna raforkuverðshækkana, sem leiða 
til lakari samkeppnishæfni fyrirtækja innanlands, sem jafnvel verða að stöðva 
reksturinn og grípa þá sum til þess ráðs að flytja starfsemina utan. Slíkri þróun fylgir 
óhjákvæmilega landflótti, fjármagns og mannauðs. Prófessor Skonhoft komst að þeirri 
niðurstöðu, að hagnaðarauki raforkugeirans vegna nýrrar sæstrengstengingar kæmi að
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langmestum hluta úr vösum raforkunotenda innanlands, sem yrðu fyrir barðinu á 
raforkuverðshækkunum og gætu varla leitað annað vegna orkuþarfar sinnar. 
Stjórnvöld ættu að forðast að stíga nokkurt skref, sem kann að skerða nú eða í 
framtíðinni ákvörðunarvald landsmanna sjálfra varðandi viðskipti með rafmagn við 
útlönd. OP#3 er varða á leið fullveldisskerðingar í þessum efnum.

F) Um neitunarvaldið:
Það er fordæmi frá Noregi um beitingu neitunarvalds EFTA-lands gegn tilskipun ESB, 
sem Framkvæmdastjórnin óskaði eftir innleiðingu á í EFTA-löndunum, og ESB lét þá 
gott heita. Málið bar að vísu öðruvísi að en OP#3, því að þáverandi ríkisstjórn Noregs 
(snemma á þessum áratugi) tilkynnti bæði ESB og EFTA-löndunum, að hún myndi ekki 
samþykkja Pósttilskipun IV. ESB dró hana þá til baka, svo að hún fór ekki til umfjöllunar 
Sameiginlegu EES-nefndarinnar í það skiptið. Eftir stjórnarskipti í Noregi var 
Pósttilskipun IV hins vegar afgreidd þar.
Þótt Sameiginlega EES-nefndin hafi afgreitt OP#3 frá sér og málið verið kynnt fyrir 
nokkrum nefndum Alþingis, þá er það alveg skýlaus og samningsbundinn réttur 
þingsins að neita að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara af OP#3 með þá fyrirætlun 
í huga að endursemja um málið í Sameiginlegu EES-nefndinni. Þau, sem draga þetta í 
efa, þekkja ekki nægilega vel til EES-samningsins. Þau, sem halda uppi hræðsluáróðri 
um gagnráðstafanir ESB utan leyfilegra marka, sem tilgreind eru í samninginum, gera 
lítið úr EES-samninginum og kasta um leið rýrð á samstarfsaðila okkar í ESB og sá óþarfa 
tortryggni í þeirra garð.
Varðandi hina pólitísku hlið málsins er óljóst, hvaða samráð hefur verið haft við EFTA- 
löndin um þá fyrirætlun, sem lýst er í þ.á.l.t. utanríkisráðherra, en af sameiginlegri 
yfirlýsingu utanríkisráðherra og framkvæmdastjóra orku- og loftslagsmála ESB frá 22. 
marz 2019 að dæma, gæti verið grundvöllur fyrir skilningi á sérstöðu Íslands innan 
framkvæmdastjórnar ESB.
Ef ekki næst nýtt samkomulag um OP#3 í Sameiginlegu EES-nefndinni, mun hún taka 
einróma afstöðu til þess, hvort og þá hvaða þættir OP#2 falla úr gildi til mótvægis við 
mögulegan ávinning EFTA-landanna af höfnun OP#3. Um þetta er fjallað í EES- 
samninginum, gr. 102. Síðan munu Norðmenn og Liechtensteinar vafalítið gera 
tvíhliða samkomulag við ESB um orkuviðskiptin, sem engin ástæða er til að ætla, að 
verði Norðmönnum óhagfelldara en OP#3.
Því hefur verið haldið fram, að ESB muni í kjölfar höfnunar OP#3 beita óleyfilegum 
refsiaðgerðum gegn íslenzkum útflutningsfyrirtækjum, m.a. á sviði sjálfvirkra 
framleiðslukerfa, með því að fella úr gildi reglur í viðauka IV um orkumerkingar. Þetta 
er hrein fjarstæða og ósanngjarnar aðdróttanir í garð ESB. Í fyrsta lagi eiga þessar 
orkumerkingar einvörðungu við heimilistæki, og í öðru lagi standa reglur um þær utan 
við OP#2.
Það er eðlilegur þáttur EES-samstarfsins og styrkur samningsins, að sérhvert EFTA-ríki 
hefur samningsbundinn rétt til að hafna óskum frá framkvæmdastjórn ESB um upptöku 
reglugerða og tilskipana Sambandsins í EES-samninginn, hvort sem aðferðin er sú, sem 
Norðmenn beittu varðandi Pósttilskipun IV, eða neitunin á sér stað á vettvangi 
Sameiginlegu EES-nefndarinnar eða á einhverju þjóðþinganna þriggja.
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Að öðrum kosti væri EES-samningurinn óbærilegur fyrir fullvalda þjóðir EFTA, sem ekki
eiga aðkomu að stefnumörkun ESB, m.a. á viðkvæmum sviðum fyrir EFTA-löndin.
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E0S-avtalens artikkel 125, med særlig vekt pá diskusjonen i 
NOU 2004:26 Hjemfall

Forfatter 0rebech, Peter

Dato 2006

Publisert Lov og Rett 2006 s. 26-45 - (LOR-2006-26)

Sammendrag I NOU 2004:26 Hjemfall, der Olav Kolstad argumenterer for at dagens
hjemfallsordning er i strid med E0S-avtalen, blandes EU-rettslige lnsninger for 
medlemsland og E0S-avtalens mellomfolkelige ordninger. EUs tolkningsteorier 
har imidlertid ingen plass i E0S. EF-domstolens praksis til artikkel 295 (nasjonal 
regulering av eierskap) binder ikke Norge ved tolkningen av den likelydende 
regel i E0S-avtalen artikkel 125, som má leses innen rammen av artikkel 124 
(nasjonal diskriminering). Norge fjernet statsborgerpábudet for eierskap i 
kraftverk og kraftforsyning ved avtalens implementering. Endringene er 
notifisert i diplomatiske kanaler. Tekstanalyse, teleologisk tolkning og 
etterfnlgende, entydig norsk praksis er gyldige fortolkningsfaktorer iht. Wien- 
konvensjonen og leder til at forskjellsbehandling av offentlig og privat eierskap 
ikke strider imot etablerings- eller investeringsfriheten i E0S. Norge kan under 
enhver omstendighet ikke ha vært forpliktet fra E0S-avtalens ikrafttredelse den 
1.1.1994 til á endre norske regler nár diskrepansen fnrst oppstár ved en 
etterfnlgende rettsutvikling i EU.

Utgiver Universitetsforlaget
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Av research scholar Peter 0rebech

1 Hva saken gjelder
Det er uenighet mellom Norge og EFTAs overvákningsorgan (ESA) om den norske hjemfallsrett til kraftverk 

er tillatt etter E0S-avtalen (heretter E0S). Avtalen skal angivelig diktere innholdet i hjemfallsretten.1 I E0S- 
forhandlingene ble det ikke avtalt noe særskilt om eierskap til vannkraften. Om Norge kan fortsette á stille egne 
krav, má bero pá en tolkning av E0S-reglene om eiendom og kapital. Jeg bererer ikke statstotte eller 
hjemfallsinstuttet som lovlig ordning, kun utformingen av den.2 Flere sporsmál reiser seg:
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For det forste: E 0S artikkel 125 lyder: «Denne avtale skal ikke pá  noen mate berere avtalepartens regler om 
eiendomsretten»(uth.her). Er ikke hjemfallsinstituttet et sporsmál om eierskap som etter ordlyden helt ut styres 
av norsk lovgivningsmakt?

For det annet: Er E0S artikkel 125 og EF-traktaten (heretter EF) artikkel 295, selv om tekstene er identiske, 
bærere av like regler? Etter E 0S artikkel 6 er Norge bundet av EF-domstolens praksis fra «for undertegningen 
av denne avtale», men ikke av senere rettspraksis. Mens E 0S  er en internasjonal avtale mellom likestilte stater 
som tolkes i lys av Wien-konvensjonen fra 1969 om tolkning av traktater, er EF en domstolsomskapt 
konstitusjon.3 Betyr det at dynamikken i artikkel 295 ikke finnes i artikkel 125?

For det tredje: Hva omfatter egentlig forbudet mot diskriminering i E 0S - ogsá det á behandle offentlig og 
privateide selskaper ulikt?

Furst i denne artikkelen (pkt. 2) dreftes om Norge kan forskjellsbehandle offentlige og private eiere iht. en 
folkerettslig forstáelse av E 0S  anno 1992. Dernest (pkt. 3) sammenliknes E 0S og EF. Er disse likeartede 
rettslige instrumenter? I pkt. 4 fremstilles rettsutviklingen i EF-domstolen etter 1992. Kan dommer vedrerende 
EF artikkel 295 overfures direkte til E 0S  artikkel 125? Hvor gár grensen mellom EUs og medlemsstatenes 
autonomi? Til sist (pkt. 5) konkluderes det om hjemfallsretten som et eksklusivt nasjonalt anliggende.

2 Hva slags diskriminering er rettsstridig etter E 0 S ?
Det pástás at hjemfallsretten, fordi den hefter ved private og ikke offentlige eiere som pr. definisjon er 

norske, er diskriminerende til skade for furstnevnte: «ESAs hovedankepunkt er den ulikhet i rammevilkár 
offentlige og private akturer er underlagt».4 I NOUens vedlegg 3 heter det at «Ordningen med tidsbegrenset 
konsesjon og vilkár om hjemfall for andre enn offentlige akturer representerer ... ingen ápen eller direkte 
diskriminering pá bakgrunn av nasjonalitet».5 Det hevdes likevel at det norske systemet er i strid med reglene 
om fri bevegelighet av kapital. Det vises til EUs direktiv om kapitalliberalisering, E 0S artikkel 40, EF- 
domstolens avgjurelse i Portugal-saken6 og Konle-saken7 og EFTA-domstolen i Islandsbanki-sakerf Hjemfall 
omtales
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som «restriksjon» pá den frie flyt av kapital. Det er spursmál «om ordningen med tidsbegrenset konsesjon og 
vilkár om hjemfall for andre enn offentlige akturer hindrer eller vanskeliggjur kapitaltransaksjoner mellom 
Norge og andre E0S-land».9 Derved er lupet kjurt: «Hjemfallsinstiuttet furer til at private foretak i dag har 
mindre gunstige ukonomiske rammevilkár enn offentlige foretak ... Hjemfallsinstiuttet representerer sáledes en 
restriksjon pá de frie kapitalbevegelser som er i strid med artikkel 40» (uth.her).10 Kolstad flytter fokus fra 
nasjonalitet og til eierrettslige forhold, uten at det finnes grunnlag for det i anerkjente rettskilder, noe jeg vil 
vise i fortsettelsen.

Ulovlig forskjellsbehandling er kjernepunktet i angrepet pá hjemfallsretten. NOUen problematiserer ikke hva 
«det ulike» bestár i, men forutsetter at ulikebehandling grunnet eierskap strider mot E0S. Kolstad bygger pá at 
manglende likebehandling av forskjellige klasser av selskaper er i strid med E0S, men blander dette med 
nasjonalitet. Som vist i fortsettelsen er jeg ikke enig i denne analyse.
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2.1 E 0 S  - tolket i sin kontekst. Generelt
Ettersom hjemfall er et sporsmál om hvem som skal eie vannfallene med deres tilhorende anlegg, taler 

ordlyden i artikkel 125 isolert for at Norge stár fritt til á beholde denne ordningen. Men hvordan er forholdet 
mellom artikkel 125 og artikkel 31 og 40 om fri flyt av kapital og fri etableringsrett? Tolkningen má bygge pá 
bestemmelsenes innbyrdes plassering. Eiendomsreguleringen i artikkel 125 gjelder generelt for alle forhold 
som omfattes av E0S, jf. plasseringen i Del IX (alminnelige bestemmelser). Artikkel 31 og 40 stár i Del III og 
gjelder «fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital». Allerede reglenes plassering forteller om deres 
rekkevidde. Prinsipalt kan det hevdes at artikkel 31 og 40 mátte státt i Del IX for á begrense medlemsstatens 
rett til eksklusiv regulering av nasjonale eiendomsrettslige forhold. Men uansett: Artikkel 31 lyder slik: «[Det 
skal] ikke være noen restriksjoner pá etableringsadgangen . . pá en annen av disse staters territorium ... 
Etableringsadgangen skal omfatte adgang til á starte og utove selvstendig næringsvirksomhet og til á opprette 
og lede foretak ... pá de vilkár som lovgivningen i etableringsstaten fastsetter for egne borgere». Tilsvarende 
passus iht. artikkel 40 lyder som folger: «ikke være noen restriksjoner pá overforing av kapital ... pá grunn av 
partenes nasjonalitet, bosted eller stedet for kapitalanbringelse».
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Altsá, flytting av rede penger eller realverdier over landegrensene er garantert, hvilket betyr at Norge ikke 
kan ha import- eller eksportrestriksjoner for kapital som setter utlendinger i en annerledes ugunstig posisjon 
enn norske statsborgere. Pá territoriet derimot kan vi ha reguleringer, men disse má tilsvare dem som gjelder 
for «egne borgere», dvs. private personer. Begrepet «egne borgere» kan ikke tolkes slik at det omfatter statlige 
eller kommunale organer. Vi ser sáledes at «fri flyt-bestemmelsene» ikke tolererer nasjonal ulikhet (jf. artikkel 
124), men de bererer ikke forskjellsbehandling vis-á-vis offentlig eierskap.

Norske hjemfallsregler begrenser ikke adgangen til slik fri flyt av midler inn og ut av Norge. Det begrenser 
ikke adgangen til etablering, ut over det som ellers gjelder som for private norske aktnrer. Vi kan derfor si at 
uansett om artikkel 125 má leses med den begrensning at artikkel 31 og 40 kommer til anvendelse, kan disse 
ikke forkludre Norges rett til suverent á bestemme over hjemfallsrettens innhold og utforming. Spnrsmálet blir 
om andre rettskildefaktorer tilsier noe annet.

2.2 E 0 S  artikkel 124
E 0S artikkel 125 stár som nevnt i avtalen del IX (Alminnelige bestemmelser og sluttbestemmelser) og 

gjelder generelt for alle forhold som omfattes av avtalen, dvs. de fire friheter. Artikkel 125 má leses i 
sammenheng med andre regler i del IX, dvs. særlig E 0S artikkel 124: «Avtalepartene skal gi statsborgere fra 
EFs medlemsstater og EFTA-statene den samme behandling som sine egne statsborgere med hensyn til 
adgangen til á plassere kapital i selskaper som definert i artikkel 34». Tilsynelatende ápner artikkel 124 for at 
etableringsfriheten generelt, jf. henvisningen til artikkel 34, skal overstyre norske eiendomsreguleringer. Dette 
er imidlertid ikke tilfelle, fordi henvisningen gjelder kun de selskapstyper som kapitalplasseringsretten 
omfatter.

2.3 Forhistorien til artikkel 12511
Forbudet mot á vektlegge forarbeidene i EU-retten12 gjnr at tolkingen av EF ofte domineres av traktatens 

integrasjonsmálsetting13 fremfor mer nyanserte synspunkter
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i enkeltbestemmelsenes forarbeider.14 I Portugal,15 Frankrike16 og Belgia17 - sakene som gjelder EF artikkel 
295, og som kommenteres nærmere nedenfor, har imidlertid generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer gitt et bilde 
av forhistorien.

Forfatningsfedrenes intensjoner ble nedfelt i Schuman-deklarasjonen: «L'institution de la Haute Autorité ne 
préjuge en rien du régime de propriété des entreprises» (De hnye kontraherende parter skal ikke pá noen máte 
berere eiendomssystemet i selskapene).18 I EUs lovutredningskomité ble formuleringen slik: «Le présent Traité 
ne préjuge en rien le régime de propriété des moyens de production existant dans la Communauté» (Denne 
traktat skal ikke pá noen máte berere systemet for eierskap til produksjonsmidlene som gjelder innenfor 
Felleskapet).19 Forslaget ble tatt inn i Traktaten om Den europeiske kull- og stálunion artikkel 83:
«Etableringen av Fellesskapet skal pá ingen máte berere eiendomssystemet i selskapene som er omfattet av 
denne traktat».20 Et senere utkast til tilsvarende regel i Romatraktaten ble formulert pá samme máte som

E0S-avtalens artikkel 125, med særlig vekt pá diskusjonen i NOU 2004:26 Hjemfall
Side 4



Utskrift fra Lovdata - 30.07.2016 07:58

artikkel 83 og plassert i avsnittet om monopoler, men senere flyttet til konkurransereglene. Samtidig ble 
uttrykket «som er omfattet av denne traktat», fjernet som overflndig.

Den endelige versjon ble til slutt inkorporert i Romatraktaten Del 6 (de alminnelige og avsluttende 
bestemmelser). Her ble ytterligere noen ord fjernet idet «i selskapene» ble tatt ut.21 Bestemmelsen fikk da den 
formulering som den har i dag: «Denne avtale skal ikke pá noen máte berare avtalepartenes regler om 
eiendomsretten». Det er sáledes klart at forarbeidene ikke innskrenket den alminnelige spráklige forstáelse av 
teksten. Snarere tvert i mot. Begrensningen til eierforhold «i selskapene» som opprinnelig fantes i teksten, ble 
fjernet. Spráklig sett omfatter eierforhold med dette alle rettssubjekter, ogsá utenfor de næringsdrivende 
selskap.

Vi ser at sá langt er det altsá ingen avvik fra det som fnlger av ordlyden, slik den kan leses ut i fra en 
alminnelig spráklig forstáelse.
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2.4 Rettspraksis
Det springende punkt er imidlertid om EF-domstolen har presset de tekstuelle rammer slik at nasjonal 

lovgivning ogsá skal forhindre andre former for diskriminering enn dem nevnt i artikkel 124, selv om 
diskrimineringen gjelder «regler om eiendomsretten».22 EU-internt er dette relevant, men ikke i samme 
utstrekning i E0S, fordi EFTA-stater som er medlem av E0S, kun har forpliktet seg til á fnlge rettspraksis fra 
«fnr undertegningen av denne avtale», dvs. 2. mai 1992 (E0S artikkel 6).

Fearon-saken,23 som avviser at annen forskjellsbehandling enn statsborgerskap er forbudt, er relevant. Saken 
som i korte trekk gjaldt «bu- og driveplikt» i Irland for á hindre at jord blir spekulasjonsobjekt, og for á sikre at 
jordbrukerne selv eier sin jord, drnftet lovligheten av kravet om at eiere av juridiske personer skulle være bosatt 
innen en radius av tre engelske miles fra eiendommen. Irske myndigheter hadde begjært ekspropriasjon av jord 
som var eid i et selskap med fem britiske statsborgere som ikke tilfredsstilte disse kravene. Saken ble oversendt 
EF-domstolen for á fá en uttalelse om tolkningen («preliminary ruling»). Spnrsmálet som ble stilt, var om 
boplikten og offentlig innlnsningsrett ved brudd pá boplikten var i overenstemmelse med EF. I sin skriftlige 
vurdering («written observation») konkluderte EU-kommisjonen med at dette var et forhold som fullt og helt 
henhnrte under medlemstatens eksklusive kompetanse.24 Domstolen var imidlertid ikke enig:

«Consequently, although article 222 of the treaty does not call in question the member states' right to establish a system of 
compulsory acquisition by public bodies, such a system remains subject to the fundamental rule of non-discrimination which 
underlies the chapter of the treaty relating to the right of establishment».25

Domstolen viser her til at saken berarer den grunnleggende ikke-diskrimineringsregelen som ligger under kapittelet om retten til 
etableringer. Den peker pá artikkel 54 (3)(e) - den náværende artikkel 44 (2)(e) - og forarbeidene til bestemmelsen.26 Deretter beskriver 
retten den ulovlige forskjellsbehandlingen pá felgende máte:
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«... among the restrictions on freedom of establishment to be abolished, [are the] provisions or practices which provide for 
less favourable rules for nationals of another member state in regard to compulsory acquisition».27

Retten konkluderte med at forskjellsbehandling grunnet statsborgerlige forhold skal opphere. Andre former for ulikhet som ogsá var 
til stede i saken, ble derimot ikke ansett á tilhere «the fundamental rule of non-discrimination» som ligger under reglene om 
etableringsfriheten. Plikten til tvangssalg som kun gjaldt private eiere, var ikke forbudt etter etableringsfriheten i artikkel 52 (ná artikkel 
43) forutsatte boplikten gjelder tilsvarende for egne borgere med hensyn til eierskap i landeiende selskap. Heller ikke regler om 
tvangssalg má praktiseres pá diskriminerende máte.28

Fearon-dommen falt fer E0S ble undertegnet, og gjelder sáledes tilsvarende ved analysen av E0S artikkel 125. De nasjonale regler 
om tvangsinnlesning av eiendom kan ikke utformes helt etter medlemsstatens forgodtbefinnende. Fearon-dommen gj0r det klart at 
diskriminering pá nasjonalt grunnlag ikke tolereres. Sá langt har Kolstad rett. Det skjer imidlertid en glidning i denne forfatters 
argumentasjon mht. diskrimineringens innhold. Vi ledes fra  forskjellsbehandling grunnet nasjonalitet til diskriminering nedfelt i 
selskapform og eierskap:29 «Hjemfallsinstituttet representerer sáledes [dvs. fordi «private foretak i dag har mindre gunstige 0konomiske 
rammevilkár enn offentlige foretak»] en restriksjon pá de frie kapitalbevegelser som er i strid med artikkel 40»,30 heter det.

Fordi fokus er E0S, blir dette feil. Det er flere former for forskjellsbehandling. E0S-forbudet mot forskjellsbehandling gjelder 
nasjonalitetskrav og ikke kj0nn eller selskapsforhold. EUs tradisjon med virkningsbasert tolkning - dvs. hva som fremmer integrasjonen 
- gjelder ikke i E0S, som f0lger Wien-konvensjonens regler. E0S har verken i sin tekst, formál eller hensikt noen forbud mot sistnevnte 
diskriminering. Vi stár sáledes uten holdepunkter i detE0S-relevante materiale for at Norge erforhindret fra á gj0re forskjell pá 
offentlig og privat eierskap. E 0 S  er ikke tilhinder fo r  at Norge kan ha forskjellige reglerfor offentlige ogprivate eiere av vannkraft. 
Snarere tvert imot. EF-domstolen, i rettsavgj0relser fra f0r 1992, anerkjenner forskjellsbehandling av private og offentlige. I stedet for at
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Fearon-saken etter sigende viser at Norge er forhindret fra á beholde regler om hjemfallsrett, dokumenterer dommen at nasjonalstaten 
iht. E0S artikkel 125 kan beholde regler om tvangsinnlosning helt upávirket av EU-retten. Selvsagt
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er det kun private som kan pálegges boplikt og som utsettes for innl0sningsretten. Hjemfallsretten har visse likhetstrekk med dette.

2.5 Reelle hensyn: «Fra det mer til det mindre»
Som et tilleggsargument hevdet generaladvokat Colomer at siden staten kan gj0re det mer, dvs. bestemme at visse sektorer av 

samfunnet skal være offentlig, kan den ogsá gj0re det mindre, nemlig á ápne for private selskaper, men pá vilkár som tilfredsstiller 
offentlige hensyn. Flere medlemsstater har lagt et slikt standpunkt til grunn i saker som har versert for EF-domstolen angáende artikkel 
295:

«Since the Member States may lawfully decide to privatise public-sector undertakings, it is appropriate to apply the legal 
maxim that he who can do most can also do least».31

Generaladvokat Colomer betegner setningen som en «common-sense maxim».32 Han slutter - i forhold til 2003-sakene - at det system 
som retten synes á gá inn for i 2002-sakene,33 er komplett umulig. Mens en lovlig kan vedta full nasjonalisering av privat eiendom, er 
det ulovlig dersom staten 0nsker en blandings^konomi. Kan man gj0re det mer, dvs. beslutte nasjonalisering av selskaper, má man ogsá 
kunne gj0re det mindre, privatisere, men pá vilkár om offentlig styrt eierskap. Helt i mál rekker dette imidlertid ikke, fordi det er 
vanskelig á avgj0re hva som er det mer og hva som er det mindre i en blandingsmodell av ulike offentlige og private akt0rer.

3 E 0 S  er ingen konstitusjon, om forskjellige rettskilder i EU og E 0 S
Hensikten med dette avsnittet er á se om rettsutviklingen etter 2 mai 1992 gir grunnlag for á trekke slutninger fra EF artikkel 295 til 

E0S artikkel 125. Siden dette er krumtappen i Kolstads argumentasjon, má jeg gá forholdsvis grundig til verks.

Jeg begynner med sp0rsmálet om forskjeller i rettskildebildet i EU og E0S: Kolstad lar slutninger fra rettsutviklingen under EF 
artikkel 295 fá virkning for Norge som om vi var fullt medlem av EU og pá tross av at EF-domstolen mangler domstolskompetanse i 
Norge. Det er imidlertid stor forskjell pá medlemsstater i EU og EFTA-medlemsstatene i E0S: Sistnevnte har ikke sluttet seg til en 
politisk og 0konomisk union.
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E0S-statene er ikke bundet av flertallsvedtak truffet i EU eller domsavsigelser ved EF-domstolen. Norge - i motsetning til EUs 
medlemsland - kan velge á slutte seg til ny rettsutvikling innen EU. Rettskildebildet er altsá forskjellig. Kan E0S artikkel 125 og EC- 
traktatten artikkel 295 i dette tilfelle tolkes pá identisk máte?

3.1 Kjennetegn ved E 0 S
Jeg skal her kun beskjeftige meg med sider av dette sp0rsmálet av betydning for nasjonale reguleringer av eierskap, herunder 

hjemfallsretten. E0S er bindende i den form den ble undertegnet 2. mai 1992. Tilsynelatende kan disse tekster endres ved EU-interne 
prosedyrer, jf. fortalen: «Avtalepartene ... som tar i betraktning at formálet er á opprette et dynamisk og ensartet Europeisk 0konomisk 
Samarbeidsomráde». Det forholder seg imidlertid slik: Kun «vedleggene og de rettsakter som er omhandlet i dem, slik de er tilpasset for 
denne avtales formál, samt protokollene [som] skal utgj0re en integrerende del av denne avtale», kan endres (artikkel 119). Avtalen selv 
er statisk: Dersom en av partene vil inkludere nye tema i E0S, «skal den rette en begrunnet anmodning om dette til de andre avtaleparter 
gjennom E0S-rádet».

Nytt EU-regelverk, selv om det erstatter forordninger som er en del av E0S, er ikke bindende i E0S. Det behandles i E0S-komiteen 
og vedtas nasjonalt. Etter artikkel 103 gjelder de nasjonale forfatningsmessige krav, slik at ny EU-rett f0rst fár virkning i vedkommende 
EFTA-stat nár rettsgyldig vedtak er truffet, forutsatt at EU er gitt notifikasjon om at EU-forordningen ikke kan anvendes midlertidig i 
pávente av nasjonal behandling. Som vi ser: Ny tekst skal behandles og vedtas av partene. Misliker vi lovene, unnlates 
transformasjonen, jf. «vetoretten».

Det er etter Wien-konvensjonen del IV klart at internasjonale avtaler kun kan endres ved avtale mellom de kontraherende parter 
(artikkel 39), med mindre annet er avtalt. Det siste er tilfelle med E 0S,34 som sáledes tolkes pá samme máte som andre internasjonale 
avtaler som EU har inngátt.35

3.2 Kjennetegn ved EU
Forholdet mellom medlemsstatene er annerledes etter EU-traktaten. EF-domstolen behandler traktaten som intern lovgivning. Den 

tolkes som en grunnlov hvis innhold utfylles av formelle lover, forskrifter og annen sekundærlovgivning, og der sistnevnte, fordi 
lovgiver má anses á ha tatt traktatens begrensninger i betraktning ved lovgivningen,
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ogsá gir den autoriserte forstáelse av traktaten, som domstolen f0ler seg forpliktet til á f0lge. Dette til forskjell fra folkerettslig tolkning:

«... the Court of Justice must turn to the hallowed techniques of interpretation. To my mind it is particularly inappropriate 
to use secondary legislation for the purposes of ascertaining the meaning of one of the fundamental freedoms laid down in 
the Treaty».36
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Det vil si, hvis EU traktaten hadde vært en mellomfolkelig avtale, er avtalepartenes interne lovgivning ikke et sentralt element ved 
tolkning av traktaten. Fordi den er det, indikerer det at EF-domstolen, slik generaladvokaten mente, oppfatter traktaten som en 
internrettslig grunnlov.

I samme gate má nevnes at EU-traktaten kan endres uten at det kreves diplomatiske konferanser, j .f  «the rubber paragraph», artikkel 
308: «If action by the Community should prove necessary to attain, in the course of the operation of the common market, one o f  the 
objectives of the Community, and this Treaty has not provided the necessary powers, the Council shall, acting unanimously on a 
proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, take the appropriate measures.» Her hjemles en materiell 
kompetanse til á endre traktaten internt i EU. Allerede under Romatraktaten utviklet konstitusjonen seg.

Muligens kan det innvendes at det kreves enstemmighet, og at det sáledes kan hevdes at forskjellen mellom E0S og EU-medlemsskap 
i realiteten ikke er sá stor. Jeg tror ikke at det er korrekt fordi en diplomatisk, nasjonal delegasjon i en forsamling av h0ye kontraherende 
parter, hvis beslutninger skal anerkjennes i hjemlandets parlamenter, har st0rre fokus pá hjemlandets interesser enn en avgj0relse i et 
internt EU-organ der deltakerne er kollegaer som skal fá til «workable solutions» for EU. Rádets medlemmer opererer ikke som 
beskyttere av nasjonale interesser, snarere tvert i mot. EF-domstolen presiserer dessuten at dette er ingen vanlig traktat:

«By contrast with ordinary international treaties, the EEC treaty has created its own legal system which, on the entry into 
force of the treaty, became an integral part of the legal systems of the member states and which their courts are bound to 
apply.

By creating a community of unlimited duration, having its own institutions, its own personality, its own legal capacity and 
capacity of representation on the international plane and, more particularly, real powers stemming from a limitation of 
sovereignty or a transfer of powers from the states to the community, the member states have limited their sovereign
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rights and have thus created a body of law which binds both their nationals and themselves».37

Dette betegnes som konstitusjonaliseringen av EU. I motsetning til mellomfolkelige avtaler, som for stater med det dualistiske 
folkerettslige system kun kan fá anvendelse for private personer gjennom transformering, er EU-retten etter sin karakter identisk med 
intern rett. Dette gjelder for forordninger, sável direktiver som etter sin karakter er «direct applicable» for vanlige rettssubjekter, jf. EF- 
domstolens avgj0relse i van Duyn-saken.38

For det annet gjelder at EF-domstolen har lagt til grunn at den alene kan d0mme i EU-rettslige henseende.39 Den avviste den planlagte 
E0S-domstolen som «ikke konstitusjonell» iht. EU-retten.40 Sp0rsmálet var «who has the ultimate authority to determine the 
constitutionality of EC acts?»41 Fors0ket pá á tildele seg selv «kompetanz-kompetanz» mislyktes imidlertid fordi Den tyske 
forfatningsdomstol la til grunn at det var disse domstoler som i siste instans avgjorde EFs rekkevidde.42 Det samme gjorde Danmarks 
H^jesteret.43 Her er det imidlertid store endringer pá gang.44

For det tredje har «case-law» fjernet EU-rettens regler langt fra forfatningsfedres og tiltredelseslands intensjoner.45 EU er «governing 
with the judges».46

For det fjerde: Fravær av forarbeider i EUs tolkningsteori setter konsekvensanalyse i h0ysetet: De facto  virkninger av 
medlemstatsretten blir avgj0rende, «namely the power to invalidate state legislation which contravenes the federal constitutuion».47 
Nasjonale regler er rettsstridige dersom deres implementering strider mot EU-retten. Det er

Side 37

ikke situasjonen ved alminnelige traktater, der intensjoner og formál kommer i h0ysetet, hvilket gir medlemsstatene st0rre 
handlingsrom.

For det femte: Ved EU-grunnloven gis EU endringskompetanse mht. beslutninger uten á gá veien om traktatkonferanse («passerelle- 
bestemmelser»), jf. EU-grunnloven artikkel IV-444.48 EUs Europeiske Rád vedtar med enstemmighet at krav om enstemmighet endres 
til kvalifisert flertall. Grunnloven kan sáledes endres internt av EU-organer. Grunnloven kan sáledes ikke lett sammenlignes med 
mellomfolkelige avtaler.

Videre gjelder at EU-medlemsstater har sluttet seg til en politisk-0konomisk union via tiltredelsestraktat og -akt som ytterligere 
begrenser medlemsstatskompetansen. For eksempel har Portugal i tiltredelsesakten artikkel 222 avtalt á oppheve systemet med 
forhándsgodkjenning av investeringer.49 Da nytter det ikke á hevde at EF-traktaten artikkel 295 tillater at Portugal f0lger dette 
investeringssystem. Portugal har avtalt at slik mulig nasjonal kompetanse ikke skal praktiseres vis-á-vis 0vrige medlemssland i EU. Det 
samme gjelder Sverige, Finland og 0sterrike ved traktaten av 1994. Norge har ingen tilsvarende begrensning i E0S artikkel 295 i 
forbindelse med undertegningen av E 0S.50

Nár det er situasjonen, er det lite skj0nnsomt á trekke inn EF-domstolens avgj0relser av 14. juni 2002 slik Kolstad gj0r, som 
illustrasjon pá hva som skulle gjelde for Norge i hjemfallstilfellet.

3.3 Betydningen av norsk praksis i hjemfallstilfellene
Jeg skal her unders0ke grunnprinsippene for tolkning av mellomfolkelige avtaler av typen E0S. Det er pá punktet for etterarbeider 

n^dvendig á gá i dybden fordi detaljene vil vise om den forstáelse som partene la til grunn, er relevante rettskilder.51 Som vist i 
fortsettelsen var statens syn at norske regler om eierskap til kraftverk - hjemfallet - kunne fortsette som f0r med unntak av regler om 
«forskjellsbehandling pá grunnlag av nasjonalitet». Kreves det at den norske oppfatningen «ble uttrykkelig adressert ved 
traktatingáelsen»?52
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Etter Wien-konvensjonens artikkel 31 skal tolkningen ta utgangspunkt i teksten lest i sin kontekst og i lys av reglenes mál og hensikt. 
Ordfortolkningen stár sentralt, men der tolkningen etter artikkel 31 er tvetydig eller uklar eller f0rer til ápenbart urimelige eller 
uforstáelige resulater, er det adgang til á vektlegge trakatens forarbeider, se artikkel 32. Jeg skal ikke her gjennomgá alle relevante 
faktorer, kun nevne det springende punkt, dvs. bestemmelsen i artikkel 31 (3)(b): «any subsequent practice in the application of the 
treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation». Statspraksis hos den ene part, som er kjent hos den 
annen, og som hos sistnevnte anerkjennes i det minste stilltiende, má anses som tilkjennegivelse av partenes oppfatning om traktatens 
innhold. Det er intet krav om felles praksis hos begge parter.53

Selv om det kan legges til grunn at avtaleteksten ikke eksplisitt formulerte standpunktet om at vasskraftutnytting spesielt eller 
ressursforvaltningen generelt falt utenfor E0S, vil altsá etterf0lgende oppfatninger som kommer til syne gjennom anvendelsen av 
avtalen nasjonalt, mátte vektlegges. Det springende punkt blir da om den norske ordning er konsekvent, dvs.« konsistent og varig»,54 og 
om denne har vært synlig (nok) for den annen part, dvs. EU via E0S-komiteen der EU utgj0r en av to representanter. EUs passivitet 
vedr0rende lovendringer og manglende sádanne kan sáledes gis konkludent virkning. I proposisjonen til Stortinget i forbindelse med 
ratifiseringen av E0S uttales det:

«Den del av konsesjonslovgivningen for vannfall som gjelder ressursforvaltning, berares ikke av E0S ... Det sterke 
offentlige eierskap i vannkraftsektoren er forenlig med prinsippene i E0S. Det samme gjelder statens forkj0psrett ved erverv 
av eiendomsrett til vannfall, hjemfall til staten ved konsesjonstidens utl0p og bestemmelsene om statlig forkj0psrett og 
hjemfall ved aksjeoverdragelse.»55

Norges posisjon er at vi kan beholde vassdragsregler slik som offentlig eierskap og hjemfallsretten. Standpunkt er imidlertid at 
sektoren ikke er uber0rt av E0S, noe som
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markeres ved de elementer i industrikonsesjonsloven som ble endret, dvs. regler som innebar «forskjellsbehandling pá grunnlag av 
nasjonalitet».56

Posisjonen ble implementert i industrikonsesjon- og vassdragsreguleringsloven. I proposisjonen til Odelstinget het det: 
«Hovedtrekkene i konsesjonsbestemmelsene for vannfall vil kunne opprettholdes innenfor rammen av E0S. Staten vil fortsatt ha 
forkj0psrett ved erverv av eiendomsrett til vannfall. Erverv av eiendomsrett eller bruksrett til vannfall over en viss st0rrelse vil kreve 
konsesjon. Det vil ogsá kreves konsesjon for overdragelse av slike rettigheter. Statens rett til hjemfall berares heller ikke av E0S».57 
Lovendringen viste at Norge ikke hadde til hensikt á forandre regler om hjemfall.

Etter E0S artikkel 3 siste ledd skal medlemsstatene báde s0rge for á gjennomf0re nasjonal lovgivning slik at E0S blir effektiv, og 
ogsá á avstá fra ethvert tiltak som motvirker málsettingene med E0S. Det heter videre i siste ledd at «de skal videre lette samarbeidet 
innen rammen av denne avtale». Dette er en «lojalitetsklausul», som korresponderer til artikkel 10 i EF, og dette er hjemmel for en 
notifikasjonsplikt.

Notifikasjonsplikten som er nedfelt i artikkel 3, iverksettes av eget tiltak via et skjema («ESA Form 1») for bedret kontroll med 
gjennomf0ringen nasjonalt. Det kreves at medlemsstaten informerer om nasjonale gjennomf0ringslover- eller forskrifter. Opplysningene 
tilflyter E0S-komiteen, der EU m0ter. Dersom det kun er delvis transformering, skal det oversendes utkast som viser at Norge 
planlegger full implementering. Bestemmelsene som innbefattet regler om hjemfallsplikten (industrikonsesjonsloven § 2 fjerde ledd og 
vassdragsreguleringsloven § 10), ble ved implementeringen av E0S endret slik at E0S-borgere ble likestilt med norske.58 Norge 
tilkjennega her sitt syn pá egne folkerettslige forpliktelser. Mens regler som diskriminerte pá nasjonalt grunnlag, ble endret, var 
hjemfallsretten uendret. ESA eller EU har i de átte f0rste ár av E 0S ' levetid ikke hatt merknader til lovendringene. Det má tolkes slik at 
disse parter mente at endringene var tilstrekkelige. Notifikasjonsplikten legger opp til at partene skal underrettes.59 Dette avstedkommer 
en reaksjonsplikt, innen rimelig tid. Fordi det ikke er kommet reaksjoner fra noen, má Norge kunne legge til grunn at tolkningen er 
stilltiende akseptert.
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Det kan innvendes at notifiseringen ikke gjelder EU, som derfor ikke har hatt anledning til á uttale seg, og at dette er av betydning for 
fortolkningen. Jeg tror ikke det fordi det, uten hensyn til notifikasjonsplikten, má legges til grunn at parter i internasjonale avtaler har en 
selvstendig unders^kelses- og oppf^lgingsplikt. Norge har gjennom offentlige dokumenter og forvaltningspraksis signalisert sitt 
standpunkt. Det har ikke kommet noen reaksjoner til det. Vi kan sáledes si at partenes mening má ha vært at nasjonale norske ordninger 
for eierskap til fossefall ikke skulle pávirkes av E0S. Norge er ikke underlagt de overnasjonale EU-regler og EF-domstolens «case law». 
Norge má kunne vinne frem med at «shall in no way prejudice», betyr det det sier, nemlig at E0S ikke dikterer hvilke former for 
eierskap som vi med noen modifikasjoner (se kapittel 4), velger á f0lge.

Hvordan E0S artikkel 125 skal forstás, er et sp0rsmál for E0S-komiteen (artikkel 111 nr. 2). Málet er á oppná en «godtagbar 
l0sning», dvs. forhandlingslosnmg. Fordi vi har gode kort, beh0ver Norge ikke frykte for utfallet i hjemfallssaken.

4 Medlemstatenes eksklusive kompetanse: Rettsutviklingen etter 1992
EF-domstolen har i 2002 og 2003 avsagt fem dommer som har skapt stor avstand mellom EF artikkel 295 og E0S artikkel 125. 

Dommene stár i kontrast til Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers to «Rettsbelæringer» av hhv. 3. juli 200160 og 6. februar 2003.61 
Colomer sloss for at det gjaldt en fast, statisk grense etter artikkel 295 med nasjonal eksklusiv autonomi som EU ikke kunne overskride. 
Dette har samtidig vært en hard kamp om oppfatningen av de grunnleggende traktater som mellomfolkelige avtaler mellom «high 
contracting states», eller som en grunnlov for en f0deral stat som har eksklusiv autonomi ved tolkningen av traktatgrunnlaget. Den E0S- 
l0sning som jeg skisserer, er identisk med de nevnte rettsbelæringene, som i all hovedsak baserer seg pá en mellomfolkelig, Wien- 
konvensjon-tro tolkning av artikkel 295 (kap. 4). Colomers vurdering fikk imidlertid ingen tilslutning i EF-domstolen, hviket

E0S-avtalens artikkel 125, med særlig vekt pá diskusjonen i NOU 2004:26 Hjemfall
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signaliserer at EU internt ná har forlatt E0S-sporet. EF-domstolen har derved ytterligere undergravet opfatningen om EU-traktaten som 
mellomfolkelig avtale. Den dramatiske utvikling slik det manifisterer
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seg i domstolsutviklet rett etter 2001, kan ikke binde Norge, fordi in casu EF-domstolen ikke binder oss, med unntak av tilfelle som 
omtales i E0S artikkel 111 nr. 3, dvs. at Norge har valgt á la seg binde av EF-domstolen i en fortolkning som gjelder E0S. Men her har 
Norge klart tilkjennegitt at norske domstoler ikke skal kunne benytte seg av ordningen.62

Eiendomsrettslige forhold vil i utgangspunktet influere pá markedet og vil i noen tilfelle omfattes av EUs konkurranserett.63 Internt i 
EU betyr det at feltet oppharer som eksklusiv medlemsstats-kompetanse etter EF artikkel 295. Oppgaven er á finne grensen mellom 
omráder som eksklusivt tilh0rer medlemsstaten, og slike som er underlagt EU-retten.

Frankrike var anklaget for at reglene som bl.a. etablerte en spesiell aksjepost for staten i oljeselskapet ELF-Aquitaine, og som 
bestemte at enhver transaksjon som medf0rte at privat kj0per som fikk en viss eierandel i selskapet, skulle godkjennes av 
finansministeren, var i strid med EU-retten. Det samme gjaldt ordningen med at staten (hhv. finans- og industridepartementet) skulle ha 
ikke-stemmeberettigede medlemmer av selskapets styre. Regelverket gjorde det mulig for den franske regjering á blokkere avtaler om á 
selge selskapets eiendeler av enhver art.64 EF-domstolen sluttet seg til Kommisjonens syn. Standpunktet var at selv om det kunne hevdes 
at de aktuelle regler ikke gav grunnlag for forskjellsbehandling, er de likevel egnet til á blokkere for kj0p av aksjer og innvirke negativt 
pá investors lyst til á bruke kapital i disse selskaper. F0lgelig kan reglene medf0re at den frie bevegelse av kapital blir illusorisk. 
Sp0rsmál var om det var adgang for Frankrike til á operere med den noe spesielle ordning med statlige aksjeklasser og tak pá private 
investorers oppkjop.

Med henvisning til Sak C-367/98 Kommisjonen mot Portugal, avsnitt 47, og Sak C-503/99 Kommisjonen mot Belgia presiserte retten 
at 0nsket om fortsatt kontroll over privatiserte selskap kan rettferdiggj0re 0nsket om á beholde et visst minimum av innflytelse over 
slike selskaper der deres posisjon som service-tilbydere skjer i det offentliges interesse eller har strategisk betydning. Jeg gár her ikke 
inn pá disse

Side 42

vilkár fordi tema her er kun eiendomsbegrensningen etter EF-traktaten artikkel 295.

Domstolen gár sá over til á unders0ke artikkel 222 (ná artikkel 295). F0lgende sies om den materielle avgrensning for hva som helt og 
fullt er unntatt for EUs innflytelse iht. traktatene:

«However, those concerns cannot entitle Member States to plead their own systems of property ownership, referred to in 
Article 222 of the Treaty, by way of justification for obstacles, resulting from privileges attaching to their position as 
shareholder in a privatised undertaking, to the exercise of the freedoms provided for by the Treaty. As is apparent from the 
Courts case-law (Konle, cited above, paragraph 38), that article does not have the effect of exempting the Member States' 
systems of property ownership from the fundamental rules of the Treaty».65

Bortsett fra at det konstateres at en medlemstats kompetanse til á regulere eierskap nasjonalt ikke kan tilsidesette grunnleggende 
traktatregler, er premissene verken inngáende eller særlig opplysende. Imidlertid, henvisningen til «those concerns», referansen til 
Belgia- og Portugal-dommene av samme dato, og Konle-saken gj0r det nadvendig á unders0ke premissene slik de fremkommer i disse 
saker.

Aller f0rst: EF-domstolen mener at fri bevegelse av kapital kan kun begrenses ved nasjonal lovgivning som tilfredsstiller vilkárene i 
EF artikkel 73 d (1) (ná artikkel 58), eller ved at tiltaket fremmer n0dvendige offentlige interesser, («by overriding requirements of the 
general interest»), som imidlertid ekskluderer 0konomiske grunner og hensyn som er disproporsjonale.66 Verken Belgia eller 
Portugaldommen inneholder mer utfyllende premisser enn Frankrikedommen. Det konstaterers - uten dyperegáende analyse - at forhold 
som Colomer karakteriserer som eiendomsrettslige, ikke kan gj0re noe unntak fra grunnleggende traktatregler.

Vi gjenstár da med Fearon61 og Konle-dommene.68 Sistnevnte gjaldt erverv av grunn i 0sterrike. Det fulgte av de 0sterrikske regler 
om erverv av tomter i Tyrol at ervervet mátte offentlig godkjennes. Selv om reglene ikke diskriminerte pá nasjonalitet, avgjorde EF- 
domstolen at de 0sterriske regler var i strid med traktatreglene om fri bevegelighet av kapital ut i fra det blotte faktum at systemet med 
forhándsgodkjenning av investor 0dela for raske transaksjoner. Derved ble slike kapitalplasseringsobjekter
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mindre attraktive enn andre ikke-konsesjonsjonerte eiendommer eller ting. At raske transaksjoner kun var pákrevet hos den investor 
hvis eneste interesse var á oppná en spekulasjonsgevinst, var ikke egnet til á forkludre resultatet.

I Fearon-saken, som er omtalt ovenfor, var EF-domstolens oppfatning som nevnt at eiendomsordninger som pákaller myndighetenes 
rett til tvangsinnl0sning, ikke má skille mellom personer pá grunnlag av nasjonalitet.69 Forskjeller mellom statlig og privat var intet 
brudd pá likebehandlingsprinsippet.

Oppsummert gjelder at artikkel 295 ikke kan anvendes ved fri flyt av kapital dvs. investerings- eller etableringsadgang (EF-traktaten 
artikkel 56 og 43). Medlemsstatene kan lage ordninger med boplikt og tvungen eiendomsovergang til det offentlige, forutsatt imidlertid 
at ordningen rammer likt mht. statsborgerlige forhold. Siden det etter EU-retten er virkninger av ordningene som teller 
(«virkningstolkning»), vil nasjonale regler som gj0r erverv av eierinteresser upraktisk eller tidkrevende, ogsá stride mot traktatreglene 
om fri flyt. Nasjonale regler má være utl0st av en viktig offentlig interesse («general interest»), og de skal f0lge 
proporsjonalitetsprinsippet. Eventuelle kontrollordninger ved eierskap skal kun foretas expost facto  og være basert pá objektive, 
publiserte, og lovbundne kriterier.

Etter at dommene i Portugal, Frankrike og Belgia-sakene var falt, kom det opp ytterligere to saker som berarte EF artikkel 295,
Spania (C-463/00) og Storbritannia (C-98/01). Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer oppsummerer sitt syn med at 2002-dommene

E0S-avtalens artikkel 125, med særlig vekt pá diskusjonen i NOU 2004:26 Hjemfall
Side 9

http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/698*0367*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/699*0503*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/600*0463*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/601*0098*


Utskrift fra Lovdata - 30.07.2016 07:58

«appear to render devoid of all practical effect Article 295 EC».70 EF-domstolen er heller ikke i disse sakene enig med Colomer. EF- 
domstolen fulgte ikke uventet rettsoppfatningene fra 2002. Domstolen n0yer seg med á konstatere at:

«That article [295] does not have the effect of exempting the Member States' systems of property ownership from the 
fundamental rules of the Treaty».71

Standpunktet fra 2002 ble sáledes opprettholdt. Siden sakene ikke tilf0yer analysen nye momenter, skal jeg avstá fra nærmere omtale 
her.
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5 Konklusjon: NOUen er misvisende om E 0 S  artikkel 125
Min innvending mot NOUen er at det dels foregár en sammenblanding av ulike typer diskriminering, og dels at det gripes feil i 

tolkningen av E0S. Diskriminering av rett til eierskap ligger innen rammen av E0S artikkel 125 og er lovlig fordi den ikke omfattes av 
unntaket i artikkel 124 - ulikhet grunnet nasjonalitet. Trolig er Kolstads syn et resultat av en sammenblanding av EU-rettslige l0sninger 
for medlemsland og mellomfolkelige ordninger á la E0S. Tankegangen er som f0lger: Fordi kun norske offentlige organer slipper fri av 
hjemfallsretten, er ordningen i strid med forbudet mot ulikebehandling som f0lge av nasjonalitet. Fremmede stater nyter ingen 
tilsvarende rett i Norge.12 Grunnet EUs virkningstolkning (forbudet mot nasjonal «legislation which contravenes the federal 
constitutuion», uth.her)73 er det en korrekt observasjon forutsatt norsk EU-medlemskap. Det har vi imidlertid ikke. E0S er ingen 
konstitusjon á la EF, og EUs virkningstolkning har f^lgelig ingen plass i E0S, som i stedetfolgerprinsippene i Wien-konvensjonen.

EF-domstolen mener at kun de offentlig eide eller kontrollerte selskap omfattes av artikkel 295. Kun da har medlemstatene eksklusiv 
kompetanse. Ved privatisering faller denne kompetanse bort, jf. synet om at blandings^konomiske l0sninger medf0rer at nasjonal 
autonomi etter artikkel 295 gár tapt, pá tross av formuleringen om det motsatte («ikke pá noen máte ber0rer»). EFs grunnleggende 
prinsipper gjelder - slik domstolen tolker det - for substansielle forhold som ikke bare berarer, men klart dikterer eiendomsretten i 
medlemsstatene. Med andre ord: artikkel 295 er i dag i gavnet satt ut av kraft. Av dette trekker jeg f0lgende slutninger:

Norge kan ikke klandres for at diskrepansen mellom tekst og ny domstolsskapt rett var uklar i forbindelse med E0S-undertegningen 
den 2. mai 1992 fordi sp0rsmálet henh0rte under domstolen. Uansett gjelder at dersom EU var klar over denne forstáelse, burde de ha 
presisert at artikkel 125 ikke skulle forstás iht. alminnelig spráklig forstáelse. «Lojalitetsplikten» som f0lger av E0S artikkel 3 siste 
ledd, er ingen selvstendig plikt for EU, men fremkommer dersom Norges etterf0lgende tilpasning fremstár som misforstáelse av artikkel 
125. EU má ta til motmæle. Gj0r en ikke det, vil norsk praksis være et avgj0rende tolkningsmoment etter Wien-konvensjonen.

Alternativt kan EU unngá kritikk med en henvisning til at rettstilstanden i 1992 vedr0rende EF artikkel 295 var uklar. Det er f0rst 
2002- og 2003-avgj0relsene som gav avklaring. Det er situasjonen her. Men i sá fall vil rettsoppfatningen som EF-domstolen
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la seg pá i 2002, være «ny». Denne oppfatning gir f^lgelig ikke uttrykk for innholdet i en mellomfolkelig avtale som ble inngátt mellom 
EFTA-statene og EU ti ár tidligere. I begge situasjoner er det feil á f0lge en strikt analyse av EF-domstolens oppfatning av artikkel 295 
anno 2003 som svar pá sp0rsmálet om hva som er innholdet i E0S artikkel 125 slik den ble fastlagt 2. mai 1992.

Uenighet om tolkningen av E0S skal ikke forelegges for internasjonal tvistel0sning, men s0kes l0st forhandlingsveien. Hvordan en 
skal forstá E0S artikkel 125, kan E0S-komiteen avgj0re iht. artikkel 111 nr. 2. Málet er á fá til en «godtagbar l0sning». Norge b0r s0rge 
for at forhandlinger kommer i stand. Dersom intet fornuftig resultat kan oppnás ad forhandlingsvei, b0r det vurderes om Norge skal 
trekke seg fra E0S, jf. artikkel 127. Alternativet er bilaterale avtaler om handel med varer og tjenester, arbeidskraft og kapital, slik 
tilfelle er for EFTA-landet Sveits.74

Noter
Peter 0rebech er research scholar ved European Law Research Center, Harvard Law School, f^rsteamanuensis ved Norges 
Fiskerih0yskole (NFH), Universitetet i Troms0 og visiting professor Dep. of European Public Law, University of Zagreb (2003- 
05).

1 NOU 2004:26 Hjemfall - analysen til Olav Kolstad s. 209-253 - f0lger ESAs syn.
2 Se Peter 0rebech: «Fra retts0konomien: Er hjemfallsretten statsst0tte?» (utkast april 2005).
3 Sak 26/62 van Gend ECR [1963] s. 1 og Sak 6/64 E.N.E.L. ECR [1964] s. 585. Jf. Alec Stone Sweet: Governing with Judges. 

Constitutional Politics in Europe (Oxford University Press 2000) p. 1: «the process of constitutionalizing European law has not only 
begun, it is irreversible».

4 NOU 2004:26 Hjemfall s. 209 sp. 1. Se ogsá EFTA Surveillance Authority (ESA). Reasoned Opinion delivered in accordance with 
Article 31 of the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice 
regarding the acquisition of waterfalls in Norway of 20. February 2002.

5 NOU 2004:26 Hjemfall s. 224 sp. 1.
6 Sak C-367/98 Portugal/ECR [2002] f-473.
7 Sak G302/97 Konle ECR [1999] I-3099.
8 EFTA-domstolen sak E-1/00.
9 NOU 2004:26 Hjemfall s. 224 sp. 1.
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1 NOU 2004:26 Hjemfall s. 224 sp. 2.
0
1 Informasjonen i dette avsnitt er hovedsaktig hentet fra S. Neri & H. Sperl, Traité instituant la CEE, Travauxpréparatoires 
1 (Luxembourg 1960) s. 410.
1 Se Claus Gulmann og Karsten Hagel-S0rensen, EF-ret (K^benhavn 1988) s. 128 og Laurids Mikaelsen, EF domstolen og Danmark
2 (K0benhavn 1984) s. 28-29. Se ogsá Jo Shaw, Law of European Union (Palgrave 2000) s. 27.
1 Se fortalen til traktaten om den Europeiske Union 10 ledd: «Som har det forsæt at videref0re processen henimod en stadig snævrere
3 sammenslutning mellom de europæiske folk.»
1 Jo Shaw, Law of European Union 27 (Palgrave 2000) s. 159 og 205.
4
1 Sak C-367/98 Portugal ECR [2002] I-4731.
5
1 Sak C-483/99 Konle ECR [1999] I-3099.
6
1 Sak C-503/99 Belgia ECR [2002] I-4809.
7
1 Se teksten i det som var forl0peren til náværende artikkel 295 slik den ble formulert av den franske utenriksminister Robert
8 Schuman, den 9. mai 1950.
1 Drafting Committee den 5. desember 1956. General Principle § 9.
9
2 «The establishment of the Community shall in no way prejudice the system of ownership of the undertakings to which this Treaty
0 applies».
2 Committee of Heads of Delegation, vedtak av 6. mars 1957.
1
2 Jf. dokumentasjonen i Alec Stone Sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe (Oxford University Press 2000). 
2
2 Sak 182/83 Fearon v Irish Land Commission ECR [1984] 3677.
3
2 Avsnitt 5.
4
2 Avsnitt 7.
5
2 «Programme general pour la suppression des restrictions a la liberte d'etablissement» 18. desember 1961 (Journal officiel 1962) s.
6 36.
2 Avsnitt 7.
7
2 Avsnitt 11.
8
2 Fra NOU 2004:26 s. 215 sp. 1 og til s. 224 sp.2.
9
3 Olav Kolstad i NOU 2004:26 s. 224 sp.2.
0
3 Sak C-463/00, Spania ECR [2003] I-4581 avsnitt 41.
1
3 Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers rettsbelæring av 3. juli 2001 pkt. 66.
2

3 Omtalt av Kolstad s. 215 og nærmere kommentert i avsnitt 4 nedenfor her.
3
3 Se særlig E0S-avtalens artikkel 97 som understreker avtalens internasjonale karakter og at E0S-organene ikke har fátt overf0rt
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3 Sak 104/81 Hauptzollamt Mainz mot Kupferberg ECR [1982] 3641, avsnitt 18. Se særlig Sak C-149/96 Portugal mot Ministerrádet
5 ECR [1999] 8395, avsnitt 35.
3 Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers rettsbelæring av 6. februar 2003. Sak C-463/00 og C-98/01 ECR [2003] I-4581 avsnitt 36
6 annet ledd.
3 Se sak 6/64 E.N.E.L. ECR [1964] s. 585 avsnitt 3.
7
3 Se sak 41/74 Van Duyn ECR [1974] s. 1337.
8
3 Uttalelse 1/1991, ECR [1991] I-6079, I-6081.
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4 Uttalelse 1/1991, ECR [1991] I-6079, I-6081-82.
0
4 Alec Stone Sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe (Oxford University Press 2000) s. 174.
1
4 Se Brunner-saken, 94 CMLR 57, se ogsá Gerhard Wegen & Christopher Kuner, Germany: Federal Constitutional Court Decision
2 Concerning the Maastricht Treaty, 33 I.L.M. 388 (1994)
4 U.1998.800 H, Carlsen v. Danmark
3
4 Jf. EU-konstitusjonen artikkel l-11(2) og art. III-375(2).
4
4 En lang rekke saksanlegg mot Kommisjonen og Ministerrádet viser at medlemsstatenes forventninger om traktatinnhold ikke har
5 slátt til. Se for eksempel sakene om «direct applicability» av EU-retten (Sak 77/106 Simmenthal II ECR [1978] s. 29) og 

konstitusjonalisering av traktatene (se Sak 1/63 van Gend ECR [1963] s. 1 og E.N.E.L. Sak 6/64 ECR [1964] s. 585).
4 Alec Stone Sweet, Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe (Oxford University Press 2000).
6
4 Jo Shaw, Law of the European Union (Palgrave 2000) s. 30.
7
4 Tilsvarende hjemler finnes ogsá i Grunnloven artikkel I-55.4 (Rádet).
8
4 The 1985 Iberian Act of Accession Article 222.
9
5 Uansett Norges handlefrihet her har Bondevik-regjeringen i den nye akvakulturloven foreslátt fri omsetning av havomráder og intet
0 system med forhándsgodkjenning av eiere, se Ot.prp.nr.61 (2004-05).
5 Slik forstáelse er ytret i hhv. St.prp.nr.100 (1991-1992) om ratifikasjon av E0S s. 200, Ot.prp.nr.82 (1991-1992) om endringer i
1 energilovgivningen som f0lge av en E0S-avtale og i Innst.O.nr.17 (1991-92) om endringer i industrikonsesjonsloven ved tiltredelse 

til E0S.
5 Dette er standpuktet til Olav Kolstad, E0S-rettslig vurdering av hjemfallsinstituttet i NOU 2004:26 Hjemfall s. 213 sp. 1.
2
5 Det har sneket seg inn en trykkfeil i Morten Ruud og Geir Ulfstein, Innf0ring i folkerett, Oslo 2002 s. 74, som refererer innholdet i
3 artikkel 31 (3)(b) som f0lger: «any subsequent practice between theparties regarding the interpretation ...» istedet for det som er 

korrekt «any subsequent practice in the application o f  the treaty ... regarding its interpretation». Beklageligvis ser det ut som at 
denne inkurie har influert disse forfatteres analyse av denne bestemmelse, se s. 75, der det heter at «Vekten av slik praksis vil 
imidlertid avhenge av om den er felles for partene» (uth.her).

5 Morten Ruud & Geir Ulfstein: Innf0ring i folkerett (Universitetsforlaget 2002) s. 75.
4
5 St.prp.nr.100 (1991-92) Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske 0konomiske samarbeidsomráde s. 200 sp. 2.
5
5 St.prp.nr.100 (1991-1992) Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske 0konomiske samarbeidsomráde s. 200 sp. 2.
6
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7
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8
5 For en fullstendig liste, sehttp://www.eftasurv.int/?showWithHandler=node/web/data-base.
9
6 Se dommer av 4 juni 2002, Sak C-367/98 Kommisjonen mot Portugal ECR [2002] I-4731, Sak C-483/99 Kommisjonen mot
0 Frankrike ECR [2002] I-4781; and Sak C-503/99 Kommisjonen mot Belgia ECR [2002] I-4809. Den er senere fulgt opp i sakene 

mot Spania (C-463/00) og Storbritannia (C-98/01).
6 Sakene C-463/00 Kommisjonen mot Spania ECR [2003] I-4581 og C-98/01 Kommisjonen mot Storbritannia og Nord-Irland ECR
1 [2003] I-4541.
6 Norges posisjon vedr. Protokoll 34 og EF-domstolens «henvisningstolkning» iht. EF-traktatem art. 234. Se St.prp.nr.100 (1991-
2 1992) avtale om Det europeiske 0konomiske samarbeidsomráde (E0S) s. 331.
6 Det finnes flere eksempler: Sak C-350/92, Spania mot Rádet, [1995] ECR I-1985. Sak C-30/90, Kommisjonen mot Storbritannia og
3 Nord-Irland ECR [1985] I-829 Sak 24/67, Parke, Davis & Co. mot Probel, Reese, Beintema-Interpharm & Centrafarm, ECR 

[1968] 81 og Sak 56/64 og 58/64 Consten og Grundig ECR [1966] s. 299, pá s. 345-46. Se Peter Orebech, The EU Competence 
Confusion: Limits, «Extension Mechanism», Split Power, Subsidiarity and «Institutional Clashes», Zbornik (vol. 53, 2003) s. 553- 
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6 Op. cit. pkt. 7-11.
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6 Sak C-54/99 Église de Scientologie [2000] ECR I-1335, avsnitt 18).
6
6 Sak 182/83 Fearon v Irish Land Commission [1984] ECR 3677.
7
6 Sak C-302/97 Konle [1999] ECR I-3099.
8
6 Avsnitt 7.
9
7 Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers rettsbelæring av 6. februar 2003. Sak C-463/00 og C-98/01, ECR [2003] I-4581 avsnitt 37.
0
7 Sak C-463/00 Kommisjonen mot Spania. ECR [2003] s. I-4581 avsnitt 67.
1
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7 Stephan Breitenmoser, Sectoral Agreements between the EC and Switzerland: Contents and Context. CMLR 40 s. 1137-1186.
4 Switzerland: Contents and Context. CMLR 40 s. 1137-1186.

Utskrift fra Lovdata - 30.07.2016 07:58

E0S-avtalens artikkel 125, med særlig vekt pá diskusjonen i NOU 2004:26 Hjemfall
Side 13

http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/699*0054*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/697*0302*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/600*0463*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/601*0098*
http://www.lovdata.no/pro%23reference/eu/600*0463*


ANDERS SKONHOFT 
Institutt for Samfunnspkonomi NTNU

Kraftkabler, samfunnsnijtten, miljflet og 
industrien'
En viktig virkning av flere kraftkabler til utlandet er at elektrisitetsprisen i Norge vil oke. 
Dette betyr at overskuddet til kraftprodusentene oker mens forbrukerne (bedrifter og hus- 
holdninger) taper. 0k te  strompriser rammer norsk næringsliv generelt og den kraftkrevende 
industrien spesielt. Hoyere strompriser vil gjore tidligere ulonnsomme vindkraftprosjekter 
bedriftsokonomisk lonnsomme. Resultatet blir flere vindturbiner og mer odelagt norsk natur 
og villmark.

INNLEDNING
Dramatiske forandringer er pá gang i norsk elektrisitets- 
produksjon og handel med utlandet. To store utenlandska- 
bler, North Sea Link (NSL) til Storbritannia og DCNG til 
Tyskland, har fátt konsesjon og er under planlegging og 
bygging. En tredje planlagt kabel, Northconnect, ogsá til 
Storbritannia, har forelopig ikke fátt konsesjon. Nár NSL 
og DCNG kommer i bruk vil stromutvekslingen mellom 
Norge og utlandet ha en samlet effekt pá 9000 MW, sva- 
rende til en árlig Lransportert energimengde (eksport og 
import) pá 78 TWh ved full kapasitetsutnyttelse. Til sam- 
menlikning er den árlige norske elektrisitetsproduksjonen 
omkring 140 TWh, herav omlag 10 TWh til (netto) eksport. 
I tillegg til denne kabelutbyggingen, men ikke uavhengig 
av den, foregár det en storstilt utbygging og planlagt utbyg- 
ging av norsk vindkraft. Ved utgangen av 2018 er om lag

1 Takk til Eirik Amundsen, Torstein Bye, Gunnar Eskeland og Magnus 
Korpás for komnrentarer til en tidligere versjon av artikkelen. Forfat- 
teren er selv ansvarlig for gjenstáende feil, mangler og uklarheter

4 TWh árlig produksjon satt i drift, mens en produksjon 
svarende til 22 TWh er enten under utbygging eller har 
fátt konsesjon av NVE. NVE har videre antydet en ramme 
for ytterligere utbyggmg pá kanskje 30 TWh (hhttps:// 
www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/l<unn- 
skapsgrunnlag/). Med i bildet horer ogsá diskusjonen 
omkring Det Europeiske energiregulatorbyráet (Agency for 
the Cooperation of Energy Regulators, eller ÁCER). ACER 
har tre hovedoppgaver, herav oppgaven med á tilrettelegge 
for utbygging av nytt strom- og gassnett, inkludert mel- 
lomlandsforbindelser (utenlandskabler). Stortinget vedtok 
norsk tilslutning til ACER mars 2018.

Vi skal her se litt nærmere pá effektene av mer kabelut- 
veksling og handel med utlandet. Vi starter i avsnitt to med 
á se pá de innenlandske nytte- og kostnadskomponentene. 
1 avsnitt tre gár vi litt nærmere inn pá noen indirekte effek- 
ter med særlig fokus pá mulige miljoeffekter. Artikkelen 
avsluttes med en kort oppsummering.
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KABLENE
North Sea Link (NSL) er en planlagt stromkabel mellom 
Kvilldal i Rogaland og Blyth, nær Newcastle, i Storbritannia. 
Effekten er pá 1400 MW, svarende til árlig energimengde 
pá omlag 12,2 TWh ved full kapasitetsutnyttelse (8760 
diiftstimer). Prosjektet fikk norsk konsesjon etter energilo- 
ven november 2013, og er beskrevet i konsesjonssoknaden 
Statnett (2013). Kabelen vil være den forste direkte strom- 
forbindelsen mellom Norge og Storbritannia og eies av 
Statnett og det britiske selskapet National Grid. Legging av 
kabelen har allerede begynt og er planlagt ferdig neste ár. 
Parallelt med denne konsesjonen bygges det ogsá en 1400 
MW kabel fra Tonstad i Rogaland til Wilster i Tyskland. 
Dette prosjektet, kalt DCNG, er et samarbeid mellom 
Statnett og DC Nordseekabel.

I konsesjonssoknaden av 15. mai 2013 for NSL og DCNG 
er det gjort en samfunnsokonomisk t'urdering av kostna- 
der og nytte, presentert i Statnett (2013). I konsesjonssak- 
naden sies det innledningsvis at Statnett onsker á realisere 
flere mál ved á utvide kraftutvekslingen med utlandet: i) 
sikre okt verdiskapning for det norske samfunnet ved á 
realisere samfunnsokonomiske verdier, ii) bidra til á styrke 
forsyningssikkerheten, og iii) legge til rette for innfasing av 
mer fornybar kraft i Norge og omkringliggende systemer 
for derigjennom á bidra til ai kraftproduksjonen blir mer 
miljovennlig. Dette er alle noksá luftige pástander. Det er 
stort sett mer enn nok elektiisk energi i Norge. Det kan 
være noen fá perioder i áret med liten produksjonsevne 
i det norske vannkraftsystemet og som da fanges opp av 
hoyere pris. Det at Norge kan bidra til ‘mer miljovennlig’ 
kraftproduksjon i omliggende systemer har ogsá lite hold 
i seg. Sikring av verdiskapning er som vi skal se ogsá en 
unyansert pástand. Men konsekvensene av okt kabelut- 
veksling med utlandet kan bli store. Fordi stromprisene 
i Tyskland, men særlig i Storbritannia, er vesentlig hoyere 
enn i Norge (NVE 2018), vil kablene hovedsakelig gi mer 
eksport ut av Norge. Etter hvert kan bildet bli noe endret 
nár kraftprisen i Norge oker og nærmer seg niváet i disse 
andre landene.

I Statnett sin samfunnsokonomiske vurdering, er det nor- 
ske nytte- og kostnadsstrommer som kalkuleres. Dette 
bet)tr at det er kostnader og nytte for norske bedrifter 
(Statnett, og norske kraftprodusenter) og forbrukere loka- 
lisert i Norge (bedrifter og husholdninger) som inklude- 
res. Analysen konkluderer med at den norske samfunnso- 
konomiske lonnsomheten er betydelig. Men analysen er 
pá mange máter mangelfull, og ogsá vanskelig á vurdere

fordi mye av underlagsmaterialet mangler i konsesjons- 
soknaden2. Sákalt flaskehalsinntekt fra spothandel med 
Storbritannia betinget av hoyere pris i Storbritannia enn 
hjemme, utgjor hovedbidraget til den samfunnsakono- 
miske gevinsten for NSL. Inntekten her beregnes u t fra 
forskjell pá pris Storbritannia og ny norsk pris (mer detal- 
jer nedenfor). Men ogsá indirekte effekter i form av okt 
sum av produsent- og konsumentoverskudd innenlands 
hevdes á bidra til den positive samfunnsnytten. De samme 
argumentene er anfort for DCNG. Virkningene her er i stor 
grad knyttet til i hvilken grad okt utvekslingskapasitet med 
utenlandske markeder med hoyere elektrisitetspriser enn 
i Norge vil bidra til okte priser i Norge. Da prisniváet i 
Storbritannia er betydelig hoyere enn i Norge, og ogsá i de 
fleste andre europeiske land, er det grunn til á anta at NSL 
som nevnt hovedsakelig vil bli en eksportkabel. 1 Statnett 
(2013) foiventes det at NSL sin 1400 MW effektutveks- 
ling kan gi en innenlandsk norsk priseffekt pá 1,5 — 2 ore/ 
kWh. Hoyest de forste árene, og noe lavere etter hvert. 
Tilsvarende priseffekt ventes av Tysklandskabelen. Altsá 
for begge kablene kanskje 3 - 4  0re/kWh prisokning. NVE 
antar en noe lavere innenlandsk priseffekt (NVE 2018). Vi 
skal ná se litt noyere pá dette, og hvor vi stort sett begren- 
ser oss til á se pá North Sea Link (NSL).

1 oppstillingen til Statnett er disse indirekte effekter beteg- 
net som Produsent- og konsumentoverskudd. Posten 
rommer okt profitt til kraftprodusentene ved salg i Norge 
som folge av hoyere innenlandsk elektrisitetspris. Demest 
inkluderes det pengemessige nyttetap for forbrakeme (hus- 
holdninger og bedrifter) ogsá av samme priseffekt. Endelig 
inkluderer posten profitt til kraftprodusentene ved salg til 
Storbritannia. Den innenlandske profitten for kraftprodu- 
sentene beregnes ut fra differanse mellom ny (etter kabel- 
realiseringen) og gammel (for kabelrealiseringen) innen- 
landsk pris. Merk forskjellen med flaskehalsinntekten for 
Statnett hvor inntekten som nevnt beregnes ut fra forskjell 
pris Storbritannia og ny norsk pris. Det er derfor tre kom- 
ponenter nytte og profitt inkludert i posten Sum produsent 
og konsumentoverslcudd. Men ved á gi dette som en net- 
tostorrelse synliggjores ikke eksLrainntekLen og eksLrapro- 
fitten til kraftprodusentene og ekstrautgiftene og nyttetapet 
til forbrakerne (husholdninger ogbedrifter) som folger den 
innenlandske prisokningen ved kabelutvekslingen. I pro- 
sjekter og tiltak med betydelige fordelingseffekter er det et

2 Ná foreligger del riktignok ogsá en sákalt analyserapport som underlag 
for konsesjonssoknaden, m en mye av denne informasjonen kom m er 
ikke klart fram i selve konsesjonssoknaden. For eks. betegnes nega- 
tivt konsum entoverskudd og positivt produsentoverskudd systematisk 
som  ‘Produsent- og konsum entoverskudd’. Og det er konsesjonssok- 
naden som (eventuelt) leses av politikere og beslutningstakere.
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veletablert prinsipp at fordelingssp^rsmálet skal underleg- 
ges en separat \mrdering. I en godt kjent kostnads -  nytte 
veileder fra Finansdepartementet sies det for eksempel at 
‘i tilfeller (med interessekonflikter) bor fordelmgsvirknin- 
gene for hver enkelt gruppe beskrives pá en máte som gir 
beslutningstakeren et best mulig grunnlag for á ta hensyn 
til dette i vurderingen a tiltaket. Det bar redegjores for 
hvordan ulike mál om fordeling kan pávirke onskeligheten 
av á gjennomfore prosjektet’ (Finansdepartementet 2000, 
s. 10).

Et utgangspunkt for á si noe nærmere om sammenhen- 
gen mellom okt profitt for kraftprodusentene og redusert 
konsumentoverskudd for forbrukerne er at kraftprodu- 
sentenes inntektsokning innenlands og de norske for- 
brukernes (bedrifter og husholdninger) utgiftsokning 
má være identisk. Mált i brutto inntekt og brutto utgift 
nulles den innenlandske effekten for forbmkere og kraft- 
produsenter ut. Men det er ikke brattostorrelsene som er 
de viktigste. De relevante stonelsene i en samfunnsoko- 
nomisk vurdering, er verdiskapningsbegrepene profitt for 
kraftprodusentene, produsentoverskuddet, og pengeverdi 
nytte for forbrakeme, konsumentoverskuddet. Og det er 
differensen mellom okt produsentoverskudd og redusert 
konsumentoverskudd som gir det innenlandske bidraget 
til posten Produsent- og konsumentoverskudd i Statnett 
sin oppstilling.

For á skjonne sammenhengene bedre konstruerer vi en 
enkel modell. Vi ser pá en stilisert situasjon uten kabel med

utlandet i utgangspunktet slik at innenlandsk produksjon 
akkurat svarer til innenlandsk ettersporsel. Vi introduserer 
deretter kabel og stromutveksling, men hvor den innen- 
landske produksjonen holdes uendret. Stromutvekslingen 
med utlandet modellerer vi med ren eksport. For NSL 
stemmer den rene eksportforatsetningen sannsynlig- 
vis noksá bra, i hvert fall de forste árene etter oppstart. 
Den innenlandske pris- og kvantumseffekten av kabel og 
stromutveksling framkommer derfor som mindre energi 
tilgjengelig for innenlandsk anvendelse. Da den norske 
utvekslingen er liten i forhold til produksjon og omsetning 
i Storbritannia antas prisen her á være upávirket av norsk 
eksport. Vi antar ogsá at den innenlandske ettersporselen 
uendret i de to situasjonene slik at ettersporselskurven lig- 
ger fast.

I Figur 1 er det antydet hvordan profitt og konsument- 
overskudd endres ved innenlandsk prisokning som folge 
av introdusert utvekslingskapasitet og eksport under disse 
foratsetningene, og hvor pris utland p (ore/kWh) er antatt 
betydelig hoyere enn i Norge. Markedslikevekt i utgangs- 
punktet, for utveksling med utlandet, er gitt ved kvantum 
X ‘ (kWh pá ársbasis) og pris p ' (ore/kWh). Ved ingen 
eksport svarer produksjonen gitt ved tilbudsfunksjonen 
C'(X) akkurat til den innenlandsk ettersporsel, gitt ved den 
inverse etLersporselsfunksjonen p(X). Tilbudsfunksjonen 
kan svare til en glattet kurve av langtidsgrensekostnad 
for de enkelte kraftprodusentene (se for eks. Bye, 2014). 
Etter utvekslingen med utlandet og eksport reduseres 
innenlandsk omsatt kvantum til X  mens det innenlandske

Figur 1. M arkedslikevektf0r  og etter eksport
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likevektsprisen 0ker til p. Eksporten E = (X'  -  X ) realise- 
res dermed via kabelen. Ved antagelse om kun eksport og 
fu.ll kapasitetsutnyttelse, svarer eksporten til kabelkapasi- 
teten pá ársbasis.

Den nye innenlandske markedslikevekten er dermed 
karakterisert ved lavere omsetning til hayere pris. Dette 
betyr for det farste at konsumentoverskuddet reduseres og 
for det andre at kraftprodusentenes profitt ved imien- 
landsk omsetning oker3. I tillegg til intramarginal rente 
(Ricardiansk rente), fár kraftprodusentene ná en knapp- 
hetsrente, eller ressursrente. Det observeres ogsá at redu- 
sert konsumentoverskudd, gitt ved arealet (B + E) i figuren, 
dominerer okt innenlandsk profitt for stromprodusentene, 
arealet (E — A). Den innenlandske velferdseffekten, under 
antagelsen om at 1 kr. tapt for forbrukeme vektlegges like 
mye som 1 kr. vunnet for kraftprodusentene, er dermed 
negativ og gitt av arealet (A + B). I tillegg realiseres en 
gevinst for kraftprodusentene via eksporten(X‘ -  X) som 
selges til markedspris utland gitt ved p. Som nevnt, tilfaller 
kun en del av gevinsten ved dette eksportsalget kraftpro- 
dusentene. De fár den delen av profitten som realiseres via 
den nye innenlandske markedspris p, Denne profitten er 
dermed gitt av arealet (A + B + C). Endelig finner vi at den 
delen av eksportinntekten som tilfaller Statnett (ovenfor 
omtalt som flaskehalsinntekt) er gitt ved, (X*-X) ( p- p)
, eller arealet D. Mens den innenlandske nettoeffekten (A + 
B) er negativ, er altsá summen av denne effekten og 
eksportprofitten til kraftprodusentene positiv og gitt ved 
arealet C. Dette svarer til posten Produsent- og konsu- 
mentoverskudd i Statnett sin oppstilling. Merk ellers at 
gevinsten for produsentene utelukkende er knyttet til at 
innenlandsk pris oker som folge av utvekslingen. Uten okt 
innenlandsk pris har kraftprodusentene dermed ikke noe 
okonomisk motiv for á onske utenlandsk kraftutveksling 
velkommen.

La oss ogsá gi en roff numerisk illustrasjon av de innen- 
landske effektene hvor vi forst antar at NSL genererer en 
innenlandsk prispkning pá 2 0re/lcWh. Dette kan derfor 
svare til situasjonen ved ren eksport og startperioden ved 
kabelutveltslingen. Ved et árlig innenlandsk forbrulc pá 
130 TWh (130 milliarder kWh) svarer denne prisokningen

til 2,6 milliarder NOK árlig okt kostnad for forbrukeme 
(bedrifter og husholdninger) og en tilsvarende árlig akt 
inntekt for produsentene. Hvis vi neglisjerer kvantumsef- 
fekten, det at prisokningen bidrar til lavere innenlandsk 
omsetning (jfr. Figur 1), vil derfor den hoyere prisen svare 
til en 0kt árlig innenlands profitt pá 2,6 milliarder NOK for 
kraftprodusentene og det samme belop tapt konsument- 
overskudd for forbrukeme. La oss sá ta hensyn til kvan- 
tumseffekten ved eksport pá 12.2 TWh, svarende til full 
kapasitetsutnyttelse av kabelen. Hvis vi antar lineære til- 
buds- og etLersporselsfunksjoner (som i figuren), finner vi 
et árlig tapt konsumentoverskudd er 2,5 milliarder NOK, 
mens den okte innenlandske profitten kan ligge pá 2,2 
milliarder. Netto innenlandsk velferdstap (arealet A + B) vil 
da være 0,3 milliarder NOK pá ársbasis. Ved en prisokning 
pá 1,5 0re/kW h og neglisjert kvantumseffekt, finner vi en 
okt árlig kostnad for konsumentene pá noe under 2 mil- 
liarder NOI< og tilsvarende okt inntekt for produsentene. 
Hvis vi tar hensyn til kvantumseffekten og antar at denne 
prisokningen ikke lenger er ledsaget av ren eksport men av 
en nettoeksport pá 6 TWh (og dermed en bmttoeksport pá 
9.1 TWh), finner vi et árlig pengemessig konsumenttap pá 
1,9 milliarder, mens den okte innenlandske profitten blir 
om lag 1,7 milliarder NOK.

MILJ0ET OG INDUSTRIEN
I Statnett (2013) hevdes det ogsá at báde NSL og DCNG 
kan legge til rette for innfasing av mer fomybar kraft i 
Norge og omkringliggende systemer for derigjennom á 
bidra til at kraftproduksjonen blir mer miljovennlig. Det 
skrives ogsá at ‘Flere forbindelser fra Norge vil bidra til 
at europeiske land som ... Tyskland og Storbritannia kan 
fortsette sin storstilte utbygging av ren vind- og solkraft. 
Dette gjor at landene kan gjennomfore de politiske pla- 
nene om utfasing av fossil energiproduksjon og kutte kli- 
magassutslipp’. Og videre: ‘Hvis man derimot har mulighet 
for internasjonal handel kan endringer i norsk kraftpro- 
duksjon og forbrulc pávirke internasjonale C 0 2 - utslipp’ 
(Statnett 2013, s.20). Den forste pástanden er ideen om 
Norge som ‘Europas grorme batteri’. Men noe storL baL- 
teri kan ikke dette være. Mens Norges árlige kraftproduk- 
sjon ná ligger pá m ndt 140 TWh og en (netto) eksport pá 
omlag 10 TWh, er EUs árlige elektrisitetsforbrak omkring 
3500 TWh. Og videre, mens effekten av utenlandskablene 
nár NSL og DCNG er ferdig utbygd som nevnt vil være 
9000 MW, har EUs stramforsyning i dag en effekt pá borti- 
mot 250 000 MW Pástanden om ldimaeffekten, som stadig 
gjentas, er ogsá hoyst tvilsom. Det er nemlig ikke slik at 
mer norsk produksjon av fornybar energi bidrar til mindre

3 Betingelsen for at bevegelsen fra kvantum  X ' til kvantum  X  skal 
gi hoyere innenlandsk profitt for kraftprodusentene er a t redu- 
sert kostnad dom inerer redusert inntekt. Profitten er deíinert ved 
n  = p ( X ) X  -  C( X) ,  og differensiering gir dn  = [ p ' ( X ) X  + p ( X )  - C  
'(X)]dX, eller Ati = ]p'(X)X + p(X) -C '(X )]A X  nár tallverdien av 
AX ikke er for stor. Med AX = (X - X  * ) < 0 og [p'(X * )X  * + p  
( X * ) - C ' ( X * ) ]  < 0 ved den opprinnelige markedslikevekten, fin- 
ner vi derm ed A n  > 0.
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produksjon av ikke-fomybar energi i Europa forotnig. Og 
gm nnen er at energiproduksjonen i Norge og EU er regu- 
lert via kvotesystemet EU - ETS. Det er det tillatte antall 
kvoter og kvotetilbudet av C 0 2 som bestemmer utslippene 
i dette systemet og ikke tilgangen pá fornybar energi. Ná 
har det blitt argumentert med at tilgang pá mer fornybar 
energi kan gjore det lettere á stramme inn kvotene. Men 
uansett vil den marginale norske eksporten av fomybar 
energi ha en helt neglisjerbar effekt pá en eventuell kvote- 
innstramning. Pá den annen side betyr rner energi og lav 
kvotepris smá incentiver Lil á erstatte gammel teknologi 
med hoyt C 0 2 - utslipp.

Men det er derimot riktig slik Statnett (2013) hevder og 
som ogsá NVE (2018) legger til gmnn i sine prisprogno- 
ser, at hpyere innenlandsk prisnivá som folger eksport og 
stromutveksling kan bidra til á gjore tidligere bedriftso- 
konomisk ulonnsomme Undkraftprosjekter bedriftsoko- 
nomisk lonnsomme. Og her er det som nevnt dramatiske 
forandringer pá gang. Vindkraftutbyggingen i Norge har 
skjedd uten at natur og miljo har blitt tillagt noen nevne- 
verdig vekt, og uten noen samlet plan. NVE har imidler- 
tid varslet en samlet plan som skal overleveres til Olje- og 
Energidepartementet april 2019. Her vil det kanskje bli 
ápnet for nye prosjekter svarende til en árlig produksjon pá 
30 TWh, Vi kan illustrere hva dette kan innebære i form av 
arealbruk ved á bruke erfaringstall fra den págáende Fosen 
utbyggingen i Trondelag. Det storste delprosjektet her er 
Storheia med 80 turbiner, hver med en effekt pá 3,6 MW, og 
en samlet turbinkapasitet pá 288 MW (for mer detaljer se 
Skonhoft, 2018). DetkonsesjonsbelagtearealetforStorheia 
utbyggingen er 40 kmJ, slik at hver turbin i gjennomsnitt 
krever 0,5 km2. NVE sin antydete utbyggingsramme pá 30 
TWh fordelt pá turbiner hver med effekt 3,6 MW og árlig 
drift pá 3200 timer ved full kapasitetsutnyttelse, noe som 
kan svare omtrent til gjennomsnittet sá langt i Norge (NVE 
2015), gir i alt 2604 turbiner (30* 1073200*3,6* 101). 
Ved samrne arealintensitet som ved Storheia utbyggingen 
betyr dette et direkte konsesjonsbelagt arealkrav pá 1300 
km2. Hvis denne utbyggingen blir realisert vil derfor norsk 
vindkraftproduksjon etter hvert legge beslag pá et areal 
tilsvarende Vestfold fylke, og dette blir industriomráder 
med hundrevis av kilometer med veger. Turbinene vil etter 
hvert fá en hoyde pá 250 meter, og vil s)mes langt utenfor 
de konsesjonsbelagte omrádene.

Det okonomiske problemet her er at miljokostnader og 
kostnadene ved odelagt natur som folge av vindkraftut- 
bygging ikke belastes utbygger og dermed ikke inngár i 
den samfunnsokonomiske prosjektanalysen. Parallellen

med vannkraftutbyggingen pá slutten av 1970-árene 
er her sláende. I Naturmangfoldlovens § 11 sies det at 
‘Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved á hindre og 
begrense skade pá naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 
karakter’. Men natur, villmark og biodiversitet tillegges 
ingen verdi av konsesjonsmyndigheten NVE. Derimot har 
vi den bisarre motsatte situasjonen at vindkraftutbygging 
subsidieres gjennom et felles marked for el-sertifikater i 
Norge og Sverige. Dette systemet har vært virksomt siden 
2012 i Norge, men skal fases ut etter 2020.

Det er ogsá en erkjennelse av at mer effektkjoring av kraft- 
verk som folge av sterkere stromutveksling med utlandet 
kan gi store negative miljokonsekvenser (Multikonsult 
2017). Det er en ekstem kostnad som ikke er vurdert av 
Statnett (2013). Dessuten er det viktig á merke seg at den 
samfunnsokonomiske analysen til Statnett av North Sea 
Link og DCNG er avgrenset til direkte prosjektinntekter 
og -utgifter, og til indirekte effekter i det norske kraftmar- 
kedet. Men okt kraftutveksling med utlandet og hoyere 
innenlandske strompriser kan gi betydelige realokono- 
miske effekter utover dette. Dette omfatter bl.a. konse- 
kvenser for norsk næringslivs konkurransekraft generelt, 
og for den norske energiintensive (kraftkrevende) indus- 
trien spesielt, der hoyere energipriser kan gi store negative 
produksjons- og sysselsettingsvirkninger.

AVSLUTNING
Vi har i denne artikkelen diskutert samfunnsnytten ved 
etablering av nye kraftkabler til utlandet. Utgangspunktet 
for diskusjonen har vært Statnett sin konsesjonssoknad 
fra 2013 (Statnett 2013) av NSL og DCNG. Statnett sin 
framstilling av problemkomplekset lider av mange svak- 
heter og flere lite troverdige pástander. Det samfunnso- 
konomiske regnskapet for de nye utenlandskablene er 
ufullstendig og misvisende. Det á betegne et negativt 
konsumentoverskudd og et positivt produsentoverskudd 
systematisk som ‘Produsent- og konsumentoverskudd’ er 
kun meningsfylL hvis denne omfordelingseffekten poeng- 
teres og dislcuteres. Det á ikke gjore dette \4tner enten om 
faglig inkompetanse eller et bevisst forsok pá á gjemme 
et konfliktfylt tema unna politisk debatt. NSL prosjektet 
og ogsá Tysklandsforbindelsen DCNG og stromutveks- 
ling med utlandet generelt, dreier seg i stor grad om en 
fordelingskamp mellom kraftprodusentene pá den ene 
siden og forbiukerne (bedrifter og husholdninger) pá den 
andre siden. Ogsá en rekke andre konsesjonssaknader om 
linjeutbygging som Statnett har gjennomfort, eller som
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planlegges gjennomfort, lider av mange faglige svakheter.
Dette er tidligere tatt opp og kritisert av Riksrevisjonen
(Riksrevisjonen 2016).
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