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Suksesshistoria norsk petroleumsregulering

• Noregs viktigaste næring
– Olje- og gassproduksjon (Eksportverdi 2020 325,2 mrd, 42,2 %)

• Oppbygginga av Equinor
• Nyare selskap: Vår Energi AS,  Aker BP ASA

– Vare- og tenesteleveransar (340 mrd i 2017)
• Aker, Kværner, Aibel +++

• Forskingsmiljø
– NTNU 
– Universiteta i Stavanger, Oslo og Bergen

• Men CO2!



Verkemidla - rettslege preferansereglar dei første 
tiåra
• Den grunnleggjande reguleringa -1972-resolusjonen

– Så petroleumslov i 1985, så i 1996 (nr. 72)
• Konsesjonstildelingar - praksis
• Oppbygging av norske selskap – Statoil Hydro Saga
• Bering
• Auke i statsandel berre mot utanlandske selskap
• Krav om bruk av norske varer og tenester
• Plan for samarbeid med norsk industri
• Pålegg om basebruk i Noreg
• Krav om ilandføring i Noreg
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OEDs oppfatning av status 22. mai 1992
-EØS-avtaletidspunktet
• «Mulighetene som petroleumsutviklingen på sokkelen åpnet for norsk 

næringsutvikling, gjorde det til et sentralt mål å bygge opp en bred og 
konkurransedyktig petroleumsindustri basert på nasjonale oljeselskaper, en 
kompetent leverandørindustri og et forskningsmiljø rettet mot utfordringene på norsk 
sokkel.

• Med utgangspunkt i virksomheten på egen sokkel har vi nå bygget opp en 
konkurransedyktig petroleumsindustri med betydelig bredde. Således har de norske 
oljeselskaper bygget opp en kapasitet og kompetanse som gjør dem fullt 
konkurransedyktige med utenlandske selskaper på norsk kontinentalsokkel. Den 
samme utvikling har en sett hos leverandørindustrien og forskningsmiljøene.»

– Ot.prp. nr. 82 1991-92 s. 3-4 (Om endringer i energilovgivningen som følge av en EØS-avtale)
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Forbodet mot forskjellsbehandling ut frå
nasjonalitet
• Forbodet mot forskjellsbehandling ut frå nasjonalitet den 

viktigaste regelen
• EØS-avtalen art. 4 

– «Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal være 
forbudt innenfor denne avtales virkeområde, med forbehold for de 
særbestemmelser den selv gir.»

– Tilsvarar TEUV art. 18
• Særleg dette prinsippet førte til endringar
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Endringar pga EØS-avtalen i 1992

• Krav om plan for samarbeid med norsk leverandørindustri 
oppheva 1992

• Ilandføring i Noreg (§ 26), kravet oppheva i 1992
• Bruk av norske varer og tenester, § 54 endra i 1992
• Pålegg om basebruk
• Bruk av norske varer og tenester som moment ved 

konsesjonstildeling, ulovleg etter 1992
• «Hovudkvarter» i Noreg petrl. 1985 § 48
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Andre endringar

• Bruk av norsk språk, jfr no rammeforskrifta (HMS) § 14
– «Norsk språk skal brukes i størst mulig grad i virksomheten. Andre 

språk kan brukes dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig 
for å gjennomføre virksomheten, og det ikke går på bekostning av 
sikkerheten.»

• Bering av leitekostnader opphøyrt før 1992
• Unntak for norske private selskap når staten auka sin andel 

– opphøyrt tidlegare
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Bruk av norske varer og tenester
• § 54. Bruk av norske varer og tjenester (1985)
• Ved virksomhet som omfattes av denne lov skal konkurransedyktige norske 

leverandører gis reelle muligheter til å oppnå leveranser av varer og tjenester.
• Departementet kan ved forskrifter eller i den enkelte tillatelse gi nærmere regler om 

gjennomføringen av denne bestemmelse.

• § 54.1Bruk av varer og tjenester (1992)
• Ved virksomhet som omfattes av denne lov skal rettighetshaver gi 

konkurransedyktige leverandører reelle muligheter til å oppnå leveranser av varer 
og tjenester.

• Departementet kan ved forskrifter eller i den enkelte tillatelse gi nærmere regler om 
gjennomføringen av denne bestemmelse.
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Vassdragsreguleringslov 1917 § 12 nr. 2 til 
illustrasjon

Arbeidet skal saavidt mulig utføres ved funktionærer og arbeidere, som har norsk 
indførsret eller statsborgerret. Dog kan, hvis ikke offentlige hensyn taler derimot, ogsaa
fremmede arbeidere tillates benyttet, naar de har hat fast bopæl her i riket i det sidste
aar.
Likesaa bør norsk arbeide, norsk forsikring og norsk materiel fortrinsvis benyttes. De 
nærmere regler om anvendelsen av denne bestemmelse indtages i koncessionen
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Forarbeida til § 54 i 1985

• «Bestemmelsen pålegger rettighetshavere og andre som driver 
virksomhet som omfattes av loven å gi norske bedrifter som etter en 
helhetsvurdering vil kunne være konkurransedyktige, reelle 
muligheter til å oppnå leveranser av varer og tjenester til 
virksomheten. Dette innebærer en plikt til å undersøke grundig det 
norske marked før anbudsinnbydelser utformes og sendes ut og til å 
invitere norske bedrifter som antas å oppfylle betingelsene til å delta i 
anbudskonkurransen. Videre innebærer bestemmelsen en forpliktelse 
til å utforme anbudsinnbydelser, benytte anbudsformer, kontrakter, 
oppdragsstørrelse, standarder o.l. som ikke gjør det unødig vanskelig
for norske leverandører å delta.»
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Endringar pga konsesjonsdirektivet 1995

• Nytt § 8 femte ledd i 1995 
• «Tildeling av utvinningstillatelse skal skje på grunnlag av 

saklige og objektive kriterier, krav og vilkår som angitt i 
kunngjøringen.». 
– No petrol. 1996 § 3-5 tredje ledd

• Tidlegare heilt generell
– «Kongen i statsråd kan på nærmere bestemte vilkår tildele 

utvinningstillatelse til selskap som er stiftet i overensstemmelse 
med norsk lovgivning og er registrert i norsk handelsregister.»
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Nokre refleksjonar

• Fungerte oppfostringsargumentet for proteksjonisme?
• Kor lett er det å gjennomføre liknande i nye næringar?
• Diskriminering er stort sett forbode i EØS
• Alternativ

– Statleg eigarskap
– Forskings- og utviklingsstøtte (statsstøttereglar!)

• Meld. St. 33 (2019–2020) "Langskip – fangst og lagring av CO2".
• Northern Lights

– Unntatte område: Forsvarsindustri
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