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Vedrørende henvendelse om investor-stat tvisteløsning  

Jeg viser til deres brev av 19. mai d.å. til statsminister Støre. Henvendelsen ble overført til 

meg for besvarelse i kraft av mitt ansvar for bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler.   

 

Først av alt ønsker jeg å takke for engasjementet dere utviser i klimaarbeidet. Parisavtalen er 

et viktig rammeverk, og det er sentralt at Norge når sine mål. Det er viktig at vi jobber 

sammen for å få til dette, ettersom både klimakrisen og naturkrisen må løses. Jeg ønsker 

blant annet gjennom veikartet for grønt industriløft og batteristrategien å bidra til utslippskutt 

ved å styrke grønn industri.  

 

Majoriteten av EU-landene har inngått en plurilateral avtale om oppsigelse av bilaterale 

investeringsbeskyttelsesavtaler (BITs) mellom EU-land. Norge har på bakgrunn av denne 

beslutningen foretatt en egen vurdering av Norges BITs med andre EØS-land, og konkludert 

med at avtalene skal sies opp. Vi har innledet forhandlinger om oppsigelsesavtaler med de 

aktuelle landene, og forhandlingene er i ulike stadier. Oppsigelsesavtalen med Romania var 

den første som ble ferdigstilt, og denne trådte i kraft i juli d.å. Avtalen innebærer blant annet 

at BITen med Romania ikke lenger kan benyttes som grunnlag for investor-stat tvisteløsning. 

Norge er ikke involvert i, og har heller ikke planer om å innlede, forhandlinger om nye BITs. 

 

Norge signerte den europeiske energichartertraktaten (ECT) i 1994. Avtalen legger opp til at 

signatarland skal anvende avtalen midlertidig fra signering og frem til den ratifiseres. Avtalen 

åpner likevel for at et land ved signering kan erklære at avtalen ikke skal anvendes 

midlertidig. Det gjorde blant annet Norge. Norge har ikke ratifisert ECT og avtalen har derfor 

aldri vært anvendt her i Norge.   

 

Jeg ser frem til videre samarbeid med dere i dette viktige arbeidet.  
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